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INDLEDNING:

Vi i redaktionen har ment, at man med dette årsskrift kan
give Jer nye elever et forhåndskendskab til Esbjerg Stats

skole, så I hurtigere kan komme til at føle Jer hjemme i
omg i velserne.

Mange spørgsmål og problemer vil melde sig her på din nye
arbejdsplads gymnasiet. Du skal vænne dig til de nye omgi

velser, de nye lærere, de nye krav og de nye regler.

Du skal tilbringe en stor del af din tid på statsskolen

gennem 2 eller 3 år, og det er derfor vigtigt, at du alle
rede fra starten får at vide, hvad der foregår på skolen,

så du ikke igennem for lang tid skal være i tvivl om, hvor

og hvordan og hvorledes det hele nu skal

skæres.

Ved at præsentere dig for en mængde oplysninger og ved at
fortælle om, hvad der er sket i årets løb, håber vi, at
det er lykkedes os at indføre dig grundigt i alle skolens
forhold.

Ellers kan du jo altid spørge.
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BOGDEPOTET.

Bogdepotet i parterreetagen er det sted, hvorfra elever

ne låner deres skolebøger og henter papir til deres
skriftlige arbejder. Vi har åbent 3 gange om ugen:

mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.40 - 10.50.
Ved skoleårets begyndelse får alle nye elever udleve

ret en ternet og en linieret blok papir, som kan forny
es ved henvendelse hos os i bogdepotet, dog tidligst

2 måneder efter datostemplingen og kun mod aflevering
af den stemplede bagside. Hæfter kan ombyttes, når de

er udskrevet. Eleverne i 1. g og 1. HF får desuden udle

veret et ringbind, som er beregnet på transport mellem
hjem og skole af diverse duplikerede ark. Ringbind, pla
sticmapper o.lign, til opbevaring af skolemateriale i
hjemmet - er jeres egen sag.

Bøgerne er til låns, de skal bindes ind og forsynes med
navn og klasse, og I er erstatningspligtige, hvis de

udleverede bøger bortkommer eller beskadiges. I løbet

af jeres tid i gymnasiet eller på HF får I udleveret
mange bøger, og for at I kan have overblik over jeres
lånte bogbestand, får I en bogliste, som I skal beholde

så længe, I går på skolen. På denne liste noterer I,
hver gang I modtager eller afleverer en bog, og listen

afleveres,når I går ud af skolen.

Bogdepotet har to faste medarbejdere: Grethe Andersen,
som er på skolens kontor, og Aage Elvig, som er bog in
spektør. Desuden får vi i ekspeditionstiden hjælp af en

af skolens el ever .
BIBLIOTEKET
vil normalt være åbent fra 7.30 til 16.30. Det vil sige,

at I som regel kan bruge frikvarterer og eventuelle mel
lemtimer til at kigge i bøgerne, ligesom lektielæsning

om eftermiddagen kan foregå der. De fleste af bøgerne
kan hjemlånes, men kun efter aftale med bibliotekaren.

Udlån sker kun i frikvarteret 10.40. Lånetid: én måned.

Overdagspenge: 25 øre pr. bog pr. påbegyndt uge.

EKSAMEN.
Behandles mere udførligt i en artikel længere fremme.
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EKSAMEN.
HF: Eksamen i alle fag bortset fra gymnastik, musik og

formning som fællesfag.

I 3. semester skrives en specialeopgave i et af eleven
valgt fag. Opgaven bedømmes med en krakter, som indgår i
eksamensresul tatet.
Gymnasiet: Fag, i hvilke der afholdes mundtlig eksamen,
findes ved lodtrækning foretaget af direktoratet

FOLGENDE FAG KAN BLIVE EKSAMENSPRØVET.

Efter 1. g .
Sprog lige

Efter 2. g.
Latin

Geografi

2>

Matemati k

Efter 3. g.

4 af de reste
rende fag
3)

01dti d s ku nd skab
)
Matemati kere

Engel s k

Kemi

4 af de reste

eller

Oldtidskund

rende fag

Tysk

skab
Geografi

11 )

Gælder ikke de, der skal være samfundssproglige.
2) Kun de nysproglige.

::) Ikke klassikerne.

3) For de klassisksproglige evt. 5 fag.

■*

) Gælder ikke naturf ag lige og s am fundsfaglige.

6 fag (klassikere 7 fag), hvoraf 2 nor

Al 1e prøves i alt

malt falder i 1. og 2. g.

DERFOR ViL JEG KUM
GÅ op i MMJK,7ysk

EDGELER, MATEMATIK,
KIOLOGi^YilK, GEO CRAFÍ, PEUGMW, SAMG

OG- ET PAR TAG TIL
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FAGENE AFSLUTTES MED EVT. EKSAMEN EFTER FØLGENDE SKEMA.
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i .g.
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2.g.
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.1 i ge

Kl assi kere

Engel sk
eller
Tysk

Engelsk
eller
Tysk

Engel s k Geo
eller grafi
Tysk

Intet

Geografi

Kern i
Oldt.kundskab
Geo
grafi

Kemi
Old
tidsku ndskab

Kemi
Old
tidsku nds kab
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mati k
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fag
prøves

4 af de
rest,
fag
prøves

5 af de
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fag
prøves

Efter

4 af de resterende

3 .g .

fag prøves

") Latin afsluttes, men ikke med evt. eksamen.

I fag, hvori der ikke afholdes eksamen overføres årskarakte
ren til eksamensbeviset.
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EKSKURSIONER:
Aftales med den enkelte faglærer. Alle fag kan principielt

komme i betragtning.

ERHVERVSVEJLEDNING:

Henvendelse hos Juul Madsen.

Ønskebørn
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FESTER :

Se Neptun og Skolebal1 et.

FORÆLDRE- OG ELEVMØDER VED ESBJERG STATSSKOLE I SKOLEÅRET 1978/79.

I oktober 1978 afholdtes møder for de nye 1. gymnasieklas
ser, hvor den enkelte klasses elever, forældre og lærere

mødtes og både samlet og i grupper diskuterede problemer i
forbindelse med overgangen til gymnasiet.

I november afholdtes møder for 2. og 3. gymnasieklasse,
hvor forældre og elever kunne konsultere den enkelte læ

rer.

I januar var der tilsvarende møder for 1. gymnasieklasse.
Og endelig i marts "grenvalgsmøde", hvor eleverne i 1. gym

nasieklasserne kunne søge vejledning om, hvilken gren de

ville vælge i 2. gymnasieklasse.

FÆLLESARRANGEMENTER.

Samarbejdsudvalget (se det) arrangerer disse, der er fælles

for elever og lærere. Typiske fæl 1 esarrangementer er teater
forestillinger, koncerter og foredrag.

fra Baggårdsteatrets Dario Fo forestilling

"Vi betaler ikke, vi betaler ikke."
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IDRÆT.
Ud over de to ugentlige gymnastiktimer, hvor vi beskæftiger
os med såvel grundtræning som forsk, idrætter, er der for de,

der har lyst, mulighed for at deltage

frisport-timerne,

hvor vi ude dyrker atletik og boldspil og i nde Vol 1ey-bal1 ,
gymnastik og folkedans.

Turneringer: Skolen deltager hvert år i turneringer inden

for atletik, pige- og drengefodbold, pigehåndbold samt Vol
ley-ball på regions- og landsplan.

INTRODUKTIONSUGE :
Mandag

d.

13.8.

mødes alle elever (kursister) kl. 09.00 i
aulaen, hvor rektor orienterer om dagens
program.
NB: husk tasken til bøger.

T irsdag d . 14.8.
Onsdag

d. 15.8.

Undervi s ni ng.

Undervisning + evt. folkedans kl. 12.00 14.00.

Torsdag d.

16.8.

Underv i sni ng .

Fredag

d.

17.8.

Underv i sni ng .

Mandag

d. 20.8.

Tirsdag d.
Onsdag

21.8.

d . 22.8.

Elevrådet orienterer (2 timer pr.

klasse).

De nye klasser forbereder udflugt fra
12.00 - 14.00 - ellers normal undervisning
Underv i sni ng .

Torsdag d. 23.8.

Underv i sni ng.

Fredag

De nye elever tager på udflugt og holder
fest om aftenen.

d.

31.8.

KARAKTERGIVNING:
HF

ingen karakterer.

Gymnasiet: Standpunktskarakterer i december samt en årskarak
ter i slutningen af skoleåret.

KONTORET:
Kontoret videresender ansøgninger om uddannelsesstøtte,
tog- og buskort og evt. anden transportstøtte.

Ændringer af navn og adresse meddeles til kontoret.
Kontoret kan normalt ikke påtage sig at viderebringe medde
lelser til eleverne.
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LANCIERS:

I perioden op til årets skolebal træner alle "på livet løs"
polonaise og lanciers med henblik på den store opvisning i

aulaen, der uden at vi vil forklejne revyen, absolut må be
tegnes som aftenens clou.

LEGATER OG STUDIELÅN:

Støtte fra det offentlige

Statens uddannelsesstøtte

kun for elever over 18 år søges gennem skolen

Ungdomsydelse

kun for de 16-17 årige elever

Befordringsgodgørelse

til elever, der bor mere end

- søges gennem bopælskommunen

7 km fra skolen
søges gennem skolen.

Foruden disse offentlige støttemuligheder råder skolen over
følgende private 1 eg ater:

Lektor H.E. Petersens legat

årlig udbetaling ca. 40.000,-kr
ansøgningsfrist 10. januar.

Esbjerg Statsskoles Jubilæ
umslegat

årlig udbetaling ca. 4.000,- kr
ansøgningsfrist 1. maj.

Pedel H.P. Jensen og hustrus
mindelegat
årlig udbetaling ca. 1.700,- kr.
ansøgningsfrist 1. december.
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MØDEPLIGT:
Der er mødepligt i såvel gymnasiet som på HF-kurset.

Der føres nøje regnskab med elevernes tilstedeværelse.

Ved længerevarende sygdom kan der i visse tilfælde etableres

undervisning i hjemmet eller på' hospital. Kortere fravær med
deles skolen skriftligt med angivelse af årsagen til fravæ

ret underskrevet af forældrene. Elever over 18 år kan selv
underskrive.

Elever, der har passet skolearbejdet, får tilladelse til at

gå til eksamen i begrænset pensum, og gymnasieelever endvi

dere i et begrænset antal fag. Dårlig pasning af skolearbej
det kan medføre:
1. at man ikke oprykkes i næste klasse
2. at man skal til eksamen i alle fag og i fuldt pensum
(privatist)
3. at man bortvises fra skolen.

ORDENSREGLER:

Indtagelse af alkoholiske drikke forbudt.

Indtagelse af andre drikkevarer må kun ske i parterreetagen.
Rygning i bygningen kun tilladt i parterreetagen.

OPSLAGSTAVLE:

Opslagstavlen overfor lærerværelset er skolens officielle,
hvorpå meddelelser fra kontoret opslås.

PARKERING:

Biler på parkeringsplads eller i Haraidsgade og Svendsgade

i den side, der vender ind mod skolen.
Cykler og knallerter i de dertil indrettede skuré.

haraldsgade

PILER

CYKLER

Esbjergensersamfundets ferie

årlig udbetaling ca. 1.500,-

legat

ansøgningsfri st 1. maj.

Foruden ovennævnte legater uddeler Esbjerg Statsskoles Legat

fond ca. 2.400,- kr. til udgåede elever til studieformål og
Esbjerg Statsskoles Studiefond udlåner ca. 6.000,- kr.

i ren

tefrie studielån - ligeledes til udgåede elever.
LÆRERFORSAMLINGEN:
er sammensat af samtlige lærere ved skolen.
Lærerforsamlingen drøfter forhold vedrørende undervisningen

og eleverne, f.eks. karaktergivning og oprykning til højere
klasse. Elever har ikke adgang til disse møder.

LÆRERRÅDET :
består af samtlige fastansatte lærere. Lærerrådet beslutter,
hvorledes skolens bevillinger til bøger og materialer skal
anvendes og har større eller mindre indflydelse på skolens

øvrige anliggender. Til møderne kan repræsentanter fra elev

rådet inviteres. Disse har taleret, men ikke stemmeret.
MEDBESTEMMELSE:

HF-bekendtgørelsens § 6 og gymnasiebekendtgørelsens § 25 gi
ver eleverne medbestemmelse om undervisningens form og ind

hold. Det betyder, at undervisningen skal tilrettelægges i

et samarbejde mellem lærer og elever under hensyntagen til
de gældende regler for faget.
Medindflydelse forudsætter, at man kender sine rettigheder

og pligter. Kun ved indsigt og gennem aktivitet kan man få
medindflydelse.
MORGENSAMLING :

Der holdes morgensamling én gang ugentlig efter 1. time.

Efter fællessang giver rektor nogle korte meddelelser.
Elever og lærere kan ligeledes komme med korte indlæg ved

rørende fæl 1 es an 1 iggend er.
MUSIK:

Se artikel

længere fremme.
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PÆDAGOGISK VÆRKSTED:

Her foretages mangfoldiggørelse af tekster, elevopgaver o.a.

Eleverne har adgang under opsyn af en lærer.

NEPTUN:
Elevforeningen "Neptun" repræsenterer elevernes interesser
med hensyn 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 kas
serer samt øvrige medhjælpere, der har lige så meget indfly

delse som de førstnævnte. Neptun er altid et kollektivt sty
ret organ, som er modtagelig for nye forslag til, hvordan fe
fester og arrangementer efter jeres mening skal foregå. Nep

tun holder ca. 6 fester på årsbasis, det er ca.

1 pr. 1J må

ned. Dertil kommer så de kulturelle arrangementer. 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 ind

sats. For at blive optaget som Neptunmedlem (hvilket kan væ
re 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 medlemskor

tet er tjent ind efter 3 fester/arrangementer, derefter kom
mer man ind for ca.

halv pris (uhyre billigt).

RYGNING:
Der må kun ryges i parterretagen.

SAMARBEJDSUDVALGET:
Samarbejdsudvalget er et organ, som formidler kontakt mellem

rektor, lærerråd og elever.
Samarbejdsudvalget består af 4 elevrepræsentanter, 4 lærer

repræsentanter , hvoraf den ene er lærerrådsformanden, samt
rektor, der er udvalgets formand. Repræsentanter vælges for

1 år, og valget finder sted ved skoleårets begyndelse.
Samarbejdsudvalget træffer afgørelse vedrørende fællesarran
gementer, studiekredse, faciliteter og praktiske forhold på

skolen, fritidsaktiviteter samt skolefester. Samarbejds

udvalget udarbejder desuden ordensregler for skolen.
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SKOLEBLADET:

Her på Esbjerg Statsskole har vi selvfølgelig også et sko
leblad, som først og fremmest er elevernes organ. Lærerne
skriver selvfølgelig også i det, men alt det redaktionelle
arbejde udføres af elever. Der er mange opgaver at udføre

ved et sådant blad: Indlæggene skal skrives ind på maskine,

bladets lay-out (opsætning af indlæg) skal laves,og bladet
skal have annoncer, hvilket nogen jo også må tage sig af.

Bladets eneste indtægtskilde er nemlig vore annoncører.
En forudsætning for, at bladet skal kunne (fortsætte med

at) eksistere, er, at det har elevernes opbakning.

Vi vil derfor gerne have, at du skriver i bladet og ikke
bare tænker: "Det er der jo sikkert nogen’andre, der gør" -

eller også så meld dig ind i redaktionen. Der er altid no
get at lave, og der er sjældent ret meget tid. Jo flere vi
bliver i redaktionen, desto lettere bliver arbejdeti Er du
f.eks. god til at skrive på maskine, så meld dig straks 111

En hel del af skolens aktiviteter organiseres indirekte gen
nem skolebladet: Er der et fællesarrangement, anmeldes det
i skolebladet - eller holder eleverne en aktion, så bliver

den også anmeldt i bladet. Desuden er der i hvert blad re
ferater fra elevråd og lign., så enhver kan følge med i,
hvad det er, der foregår på skolen.

I skolebladet kan du skrive alt, hvad du overhovedet lyster,

det behøver slet ikke at handle om skolen. Hvis du skriver
digte, så send nogle ind, eller hvis du vil forklare, hvor
dan man holder guldfisk i live, så skriv også et indlægi
Med andre ord - skolebladet er åbent for ethvert indlæg og

enhver meni ng.
STUDIEKREDSE:

Ønsker en gruppe elever at studere et emne, der falder
uden for den almindelige undervisning, og kan en kvalifice

ret lærer skaffes, ansøger man om oprettelse af studiekred
sen hos samarbejdsudvalget. Studiekredsen afholdes udenfor

almindelig skoletid.
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STUDIEVEJLEDNING.

Der er til hver gymnasieklasse knyttet en studievejleder.
Klassevis gives der orientering om studieteknik, grenval
get i 1. g samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

'Individuelt kan elever henvende sig til studievej lederen

med problemer af studiemæssig, økonomisk, social og person

lig art.
Studievejledere er for tiden: Ulla Nyland, Aage Elvig, C.

Norup, B. Iversen og Juul Madsen.
S.U.
For elever, der er fyldt 18 eller fylder 18 år inden næste

skoleår, vil der være mulighed for at opnå såvel stipendier som statsgaranterede lån gennem Statens Uddannelsesstøt
te. Tildeling af stipendierne er normalt afhængig af foræl-

dreindtægt, mens statsgaranterede lån kan fås af alle ele
ver over 18 år uanset indtægtsforholdene.

Ansøgningsblanketter og nærmere oplysning kan fås på sko

lens kontor. Endvidere vil der i skoleårets begyndelse bli
ve orienteret nærmere om S.U.

TERMINSPRØVER:

Der afholdes i 3, g. to terminsprøv er.
ÅRSPRØVER.

Der afholdes skriftlige årsprøver i 1. og 2. gymnasieklas
se i dansk stil, samt for de sprogliges vedkommende i en
gelsk og tysk, og for matematikerne i matematik, i 2. g,

afholdes der også prøve i grenva1 g sfag ene .

Omfanget og arten af de mundtlige årsprøver fastsættes af
lærerrådet. Udover den traditionelle årsprøveform har der

i de senere år været afholdt prøver med tværfagligt projekt
arbejde, friere selvstændige opgaver, repetiti ons kurser o.
lign.
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SKOLENS STYRELSE
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KOLENS STYRELSE.
Esbjerg Statsskole er, som navnet antyder, en stats

skole, og er derfor statens ejendom i modsætning til
Esbjerg Gymnasium, som er et amtskommunalt gymnasium.

Skolen administreres og kontrolleres af undervisnings
ministeriet igennem direktoratet for gymnasie-skoler

og HF, som har det pædagogiske tilsyn med skolen.

Direktoratet er bestemmende i alle spørgsmål omkring

eksamen og den pædagogiske uddannelse af lærer-kandi
dater. Ønsker skolen at påbegynde undervisningsfor
søg, skal der først indhentes tilladelse fra direkto

ratet.
Alle organer på skolen har ret til at tage endelige

afgørelser undtagen elevrådet.

Regler og bestemmelser for skolens styrelse kan I
læse i den skolehåndbog, der er blevet uddelt til

alle klasser + elevråd/lærerråd. Den hedder "Samlede
bestemmelser vedrørende studentereksamen - eller

Højere Forberedelseseksamen". Det er en god ide, at

man sætter sig ind i disse bestemmelser, så man har
større forudsætninger for at deltage i det faglige

samarbejde .
Vil

I vide mere om skolens styrende organer, skal

I

læse :
Elevråd:

Meddelelse af d. 4. sept. 1968 om retnings

linier og vejledende bestemmel ser for elev
råd og samarbejdsudvalg ved gymnasieskoler
Lærerråd : Bekendtgørelse af d. 23. dec. 1 969 om lærer

råd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg

ved statens gymnasieskoler m. ændringer i
bek. 169, 29.03.73.
Samarbejdsudvalg : Læses under elevråd/lærerråd + cir

kulære af d. 13. okt. 1976 vedrørende sam
arbejdsudvalgenes kompetence m. fællestimer

og studiekredse.
Lærerrådet. Lærerrådet består af rektor og de som
tjenestemænd eller overe ns korns ta nsa tte lærere samt

de lærere, der igennem mindst 2 år har arbejdet i en
"halv" stilling.
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Lærerrådet afgør og afgiver indstilling i følgende

sager:

1)

Indstilling vedrørende forsøgsundervi s ning.

2)

Anskaffelse eller fornyelse af undervisningsmid
ler og større inventargenstande indenfor de be

villinger, ministeriet har tildelt skolen.
3)

Indstilling om anskaffelse eller fornyelse af un
dervisningsmidler og større inventargenstande i
andre tilfælde end de, der er nævnt i 2).

4)

Fordeling af stipendier og flidspræmier.

5)

Fastsættelse af principper for tildeling af.vi
kartimer, vagttimer m.m.

Samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget er et kontakt
organ mellem rektor, lærerråd og elever. Det består

af 4 elever valgt af og blandt eleverne, lærerrådets
formand, 3 lærere valgt af lærerrådet og rektor, som
er formand.
1)

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig in
formation og forhandlinger at fremme samarbejdet
mellem lærere og elever, fremskynde sagers løs

ning og koordinere læreres og elevers bestræbel

ser .
2)

Samarbejdsudvalget skal

indenfor de bevillings

mæssige rammer træffe afgørelse vedrørende fælles
timer og studiekredse og i følgende sager, der
vedrører elevernes

trivsel: faciliteter, prakti

ske forhold, fritidsaktiviteter og fæl1esarrange-

menter.
3)

Samarbejdsudvalget sørger desuden for skolens or

densregler. Kan man ikke blive enige på dette
punkt i samarbejdsudvalget, afgør rektor spørgs

målet. Denne afgørelse kan alle SAU-medlemmer

forelægge di rektoratet.
4)

S am arbejdsudvalget kan ikke diskutere sager, som
vedrører skolens fag- og timefordel ingsp1 an, en

kelte lærere og undervisning. Spørgsmål omkring
enkeltelever kan behandles, hvis vedkommende er

indforstået hermed.
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Elevrådet. Elevrådet er elevernes officielle repræsen

tation og repræsenterer eleverne indadtil over for
rektor og lærerne og udadtil over for offentligheden.

Ved valgene til elevrådet har alle elever valgret, og
alle er valgbare. Hver klasse vælger en repræsenta
tionsform, der skønnes at være hensigtsmæssig for den
enkelte skole.
1)

Elevrådets opgave er at varetage elevernes under

visningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige

og økonomiske interesser.
2)

Elevrådet bør have kompetence og ansvar over for sko
lens ledelse i forhold, der alene vedrører eleverne.

Det er elevrådets opgave at medvirke til:
1)

at styrke tillidsforholdet og dermed det positive sam

arbejde mellem lærere og elever som grundlag for ska
belse af et gunstigt arbejdsmiljø til gavn for det fag

lige arbejde på skolen.
2)

at udvikle kritisk sans, tolerance og ansvarsfølelse

hos eleverne og i det arbejde for at fremme demokrati
i handling og tankegang på skolen.
3)

at koordinere elevernes aktiviteter og gennem forhand

4)

at give eleverne øvelse i at tage del

ling med rektor at løse aktuelle problemer.

i samfundsaktivi

teter .
5)

at aktivere eleverne til at deltage i løsningen af op
gaver på praktiske, disciplinære og undervisningsmæssi

ge områder samt opgaver uden for den almindelige under
visning, idet det må formodes, at elever, der i højere
grad føler sig som medarbejdere i skolelivet, får stør

re interesse og motivering for deres arbejde.
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UDDANNELSESSYSTEMET.
Dette system er en del af samfundets konkurrence,

som giver enkelte udvalgte en god reference,
men hvorfor skal ikke alle have en chance?

Lad os i tingene få en balance!;

Indordn' dig under systemet eller gå!
megen kynisme jeg i skolen så,

jeg gik og kan ikke nogen snobbet titel få,

men hvorfor har samfundet både store og små?
Hvis vi står sammen i solidaritet,
kan vi gennem en målrettet aktivitet

give de herskende kræfter en svingende bet,
som de aldrig tidligere har mærket eller set.
Overskrid egoismens barriere,

fornægt din egen karriere,

vis at du borgerskabets normer ikke vil ære,

men derimod folkets fremtid vil bære.
(skrevet af en elev, der ikke ønskede at uddanne

sig mere).
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HVAD KAN ELEVRADET BRUGES TIL?
Elevrådet er på skolen faktisk elevernes eneste mulighed

for at tage del i de bestemmelser, der angår vore interes
ser, og kun herigennem kan vi få formuleret de krav og

ønsker, vi måtte have. Hvis man interesserer sig for de

ting, der omgiver os på skolen, og ønsker vi indflydelse på
undervisningen, skolemiljøet og den måde, skolen fungerer

på, er elevrådet nødvendigt, idet det jo netop er alle ele
verne, der er repræsenteret herigennem.
- Har vi da egentlig noget at skulle have sagt?

Vi har egentlig en ret stor indflydelse, hvis vi vel at

mærke ønsker at bruge de muligheder for indflydelse, der
findes. Det så vi jo f.eks. ved spørgsmålet om ølsalget og
endvidere giver § 25 os mulighed for medbestemmelse i un
dervisningen. Vigtigst er det, at vi bevidst arbejder på

at udnytte mulighederne for medbestemmelse - og hvis både
interessen og viljen er til stede, harv i meget at skulle

have sagt. Hverken rektor eller lærere er interesserede i

at gå imod elevernes ønsker, hvis det virkeligt er et ønske.
Og hvis eleverne er enige om en ting, har vi reelt alt at
s ku Ile have sagt.

- Hvad kunne eleverne ønske at være med til at bestemme?

og hvilke forbedringer kunne eleverne ønske at få ført
i gennem?

Jamen, der er jo så meget. - I undervisningen ville det da
være en god ide, hvis eleverne selv var med til at finde

tekster og litteratur og i det hele taget deltage i plan

lægningen af undervisningen - og de fleste lærere ville da
være åbne overfor ethvert initiativ i denne retning.
Hvis eleverne aktivt gør deres indflydelse gældende i under

visningen, kan man i samarbejde med læreren finde frem til

den undervisningsform, man synes er bedst at arbejde under.
Og så er der vort miljø her på skolen. Det er ikke så godt,

som det kunne være. Flere klasser lider under den træk og
kulde, der er i klasselokalerne om vinteren, mange elever

synes ikke om de farver, klasselokalerne er malet i. Nede
i kælderen er det trist at befinde sig, ligesom man kunne
ønske sig beplantning på skolen og reparationer af flere

ti ng på s ko 1 en .

Hvad kan man da gøre?
Vi har faktisk allerede gjort en del. Vi har fået oprettet

et fagkartotek, elevrådet har gennem samarbejdsudvalget få

et indsendt en ansøgning til ministeriet om en bevilling
til isolering af klasselokalerne, vi har i lærerrådet fået

vedtaget en bevilling til opsætning af opslagstavler i hele
kælderen, og i øjeblikket er der udvalg, der er i fuld gang
med arbejdet for at få en kantine på skolen og gøre miljøet
på skolen mere interessant og levende.

- Hvad kan eleverne gøre for at være med til at bestemme

alle disse ting?

I princippet skal hver enkelt elev bare deltage i alle de
beslutninger, der skal tages, og sørge for, at såvel klas

sens som hans/hendes egen mening bliver hørt. Det kan man
i teorien gøre ved det direkte demokrati f.eks. ved en elev
forsamling, hvor alle eleverne får den samme information og

samme mulighed for at deltage i diskussion. Men praktisk er
det umuligt at samle 500 - 600 mennesker i tide og utide
og få taget nogle beslutninger. Derfor har vi det repræsen

tative indirekte demokrati, hvor klasserne på skolen er re
præsenteret i en forsamling, man kalder et elevråd. Og det
er jo her repræsentanternes opgave at overbringe deres klas

sers holdning til de beslutninger, der skal træffes. Men

alle kan jo møde op til el evrådsmøderne, da alle har tale
ret, og enhver kan fremlægge forslag, ideer og problemer
til et elevrådsmøde. Der er faktisk ikke meget, der har med

skole at gøre, som du i kke kan fremlægge på et elevrådsmøde.

Vigtigst er det, at vi har en demokratisk styreform, hvor

alle har mulighed for at blive hørt.
- Hvad har elevrådet gjort for at virke demokratisk?

Vi startede sidste år med at omorganisere og effektivisere

det gamle elevråd, som var stift og stramt i sin opbygning,
og som hindrede reelt demokrati i elevrådet. På en elevråds

weekend ændrede vi vedtægterne og lavede helt om på elevrå
dets struktur, således at vi opnåede en mere demokratisk

sty reform .
- Hvad er forskellen så på det gamle elevråd og det nye?

For det første har vi ingen formand, men et kollektivt for
mandsskab på 6 personer.
23

I mange elevråd oplever man, at formanden på udemokratisk
vis styrer elevrådet, og at han har så mange opgaver at ta
ge sig af, at han enten bliver overbebyrdet eller undlader

at udføre nogle af opgaverne - og dette er meget uheldigt
for elevrådet, hvis det skal fungere ordentligt. Vi har i

vort elevråd nogle mål og opgaver, der kræver et større
stykke arbejde, og hvor det er nødvendigt, at ikke kun een
bestemmer. Vi mener, at en tilfredsstillende planlægning

af elevrådets funktion og arbejde kræver et stort forarbej
de, hvor der diskuteres og kritiseres, før man vedtager no
get som helst. Og desuden er der flere formandsopgaver, der

kræver et stykke arbejde og præcision. Og effektivitet op
nås ved at lade fire udføre disse opgaver. Vi har derfor

ment, at et formandsskab kunne varetage disse opgaver bedst.

For det andet har vi også kollektive repræsentantskaber,
hvor alle, der måtte have lyst til det i en klasse, kan re

præsentere klassen og deltage i elevrådsarbejdet - blot skal
disse personer have halvdelen af en klasses accept på, at

man er egnet til at repræsentere klassen. Med denne ordning
har vi faktisk dermed sikret, at alle, der har tid og lyst,
kan deltage i elevrådets arbejde. Det er jo lysten, der dri

ver værket.
Og for det tredie forsøger vi så vidt muligt at inddrage al

le elever i udvalgsarbejdet, sådan at alle kan få lejlighed
til arbejde med faglige spørgsmål.

- Hvad laver elevrådet på ES i det hele taget?

Ja, elevrådet har jo flere opgaver, først er der de repræ

sentative, f.eks. det at fortælle nye elever samt disses
forældre om forholdene på ES. Dette er en af vore mindre op
gaver, men også dette er del af elevrådets virkeområder.
Under de repræsentative opgaver hører også det, at elevrådet

sidder i mange forskellige organer på skolen.

Når talen falder på SAU, så er vi inde på elevrådets fagli

ge opgaver, da man i dette diskuterer mange ting, som vedrø
rer elevernes faglige problemer, som eksempler kan nævnes

ansøgninger om forskellige former for forsøgsundervisning
samt diskussion omkring fagkartoteker.
Men den vigtigste opgave, elevrådet har inden for det fagli

ge arbejde, er at oplære eleverne i brugen af deres rettig
heder samt at videregive den information, der er nødvendig

for at deltage i aktiviteter på skolen eller
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ting, der

vedrører skolen, da det kun er denne oplæring i brugen af
ens rettigheder og deltagelse i problemer, der kan.danne for

udsætning for, at eleverne kan opnå resultater.
- Kan man da opnå resultater igennem elevrådet?

Ja, men vi er godt klar over, at den almindelige opfattelse
af elevråd er, at de aldrig får noget igennem. Det skyldes,
at på visse gymnasier fungerer elevrådene dårligt og kom
mer derfor ind i en ond cirkel:

De får intet igennem

Elevrådet fungerer dårligt

Eleverne "gider" ikke interessere sig for elevrådet igen

og om igen.
Men vi vil nævne vore bestræbelser på oprettelse af et nød

gymnasium i Vejen, vore bestræbelser på at få "passivitets

cirkulæret" fjernet - som to virkeligt gode eksempler på,
at det er lykkedes elevrådene at vinde en del-sejr.

Når jeg siger, at elevrådet skal oplære eleverne i brugen
af deres rettigheder, så skyldes det, at man på alle gym

nasier har formel medbestemmelsesret; når vi siger formel
medbestemmelsesret, så skyldes det, at denne ret intet er
værd, hvis ikke eleverne udnytter den. Det er en væsentlig

forskel i forhold til folkeskolen, hvor eleverne blot mere eller mindre - skulle rette sig efter lærerne.

En af de rettigheder, jeg her taler om, kaldes i daglig ta

le for § 25, og den omhandler elevernes ret til sammen med
lærerne at finde ud af, hvad der skal læses og opgives som

eksamenspensa.
Men også § 25 findes jo kun på papiret, og derfor anser elevrådet det for væsentligt at få eleverne til bevidst at

bruge dette cirkulære,

så vi får en REEL medbestemmelse.

Og til sidst vil jeg sige lidt om elevrådets tredie og sid

ste arbejdsområde, nemlig det organisatoriske arbejde. For

at kunne se på dette, må man spørgesig selv, hvorfor det er

vigtigt at organisere sig. Og svaret må blive: ene er du
svag, sammen er vi stærke. Derfor, når man organiserer sig,
så er det ikke kun for ens egen skyld, men ligeså meget for

de andres skyld samt ikke at glemme dem, der kommer efter
en. Men en organisering finder naturligvis sted på mange
planer. På ES er der elevrådet, hvis formål er at varetage

ES's elevers interesser. På lokalt plan finder vi UFE (Ud
dannelsessøgendes Fællesråd i Esbjerg) og gymnas i erådet -

og på landsplan GLO, DGS og LAK.
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I UFE er næsten alle studerende i Esbjerg repræsenteret, og
på UFEs møder er man i stand til at udveksle erfaringer og

planlægge tværfaglige aktioner.
Det bør samtidig nævnes, at Esbjerg Statsskole i marts/april

besluttede at ophæve medlemsskabet af UFE, efter at UFE

havde meldt sig ind i Folkebevægelsen mod EF, som skete på
baggrund af enkel trepræsentanternes indstilling til EF på

en generalforsamling, og ikke på baggrund af de enkelte
skolers indstilling.

I det forløbne år er det lykkedes at få et gymnasieråd op
at stå, hvor alle gymnasierne i Ribe amt er repræsenteret.
Sidst har rådet haft betydning i forbindelse med oprettel

sen af et gymnasium i Vejen, hvor vi ved hjælp af faglige
møder, undervisningsboykot, aktioner og effektiv pressedæk

ning fik gjort amtsrådet opmærksom på vore problemer med

overbelægning. Gymnasierådet har virkelig vist sig nyttigt,
og elevrådet forventer sig meget af dette nu her efter sommerfer i en.

Til slut skal der kort fortælles om organisationerne på
1 andspi an.

LAK

Landssammenslutningen af Kursusstuderende.

LAK er den studieorganisation, der repræsenterer de kursu s-

studerende ved HF - kurset her på skolen. Det er LAKs for
mål at arbejde for alle de kursusstuderendes i nteresser,
både de uddannelsesmæssige, de sociale og de økonomiske interesser, som de kursusstuderende har.

DGS

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning,
DGS består af de enkelte elevråd rundt om på de enkelte
gymnasi er, og for at opnå medlemsskab skal skolen melde sig
kol1ektivt ind. Gymnasieeleverne har altså i DGS en slags

fagforening, der varetager deres interesser, ligesom lærer

ne har det i deres fagforening. Igennem denne organisation
kan man henvende sig, hvis man har faglige problemer, og

hvis man ønsker råd i faglige spørgsmål.
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GLO
GLO

Gymnasieelevernes
Landsorganisation

Gymnasieelevernes Landsorganisation

er gymnasieelevernes faglige organisation, der arbejder på

at sikre alle gymnasieelever rimelige betingelser for at
kunne få sig en ordentlig gymnasial uddannelse.
Derfor arbejder GLO i øjeblikket på problemerne med overbe

lægning på gymnasierne, som vi ønsker at løse ved at decen
tralisere udbygningen af gymnasier, så vi får flere og min

dre gymnasier rundt om i landet.
Desuden vil vi forsøge at få indført et nyt uddannelsessy
stem for de 16-19 årige ved at samordne EFG-uddannelsen

med gymnasieuddannelsen.

Vej 1 ed ni ngs kontoret.

GLO har et vediedningskontor , hvor

du kan ringe eller skrive om alle spørgsmål, der har med

undervisning og gymnasiet at gøre. Vor fagkonsulent, Vibe
ke Vollmer, giver dig svar på (næsten) alt og tlf./adr.

er:

GLO bladet. Vi udsender desuden med jævne mellemrum et blad
til hele landets gymnasieelever, der fortæller om alt, hvad

en gymnasieelev måtte være interesseret i - især hvad an
går faglige og uddannelsespolitiske anliggender.

Lokalforeningen. GLO har individuelt medlemsskab, og et
medlemskort koster 10 kr.

Her på skolen har vi en lokal

forening, så vi kan være med til at bestemme, hvilken po

litik der skal føres inden for SU.

10-12 udannelsesår

m.m., og så vi kan arbejde med andre faglige og uddannel
sespolitiske emner.

GLO-VEST,

Lokalforeningerne på Esbjerg Statsskole, Grind

sted gymnasium og Varde gymnasium har indgået et samarbej
de, så vi også kan arbejde på amtsplan gennem GLO-VEST og

udveksle erfaringer, diskutere uddannelsespolitiske problemer m.m.
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ORD -

Ord mod ord

intellektuelle floskler

lynhurtige svar - med krasse postulater
Stumt sidder han fanget i ordenes net

Tavst betragter han de ivrigt talende

med øjnene rettet bort fra nuet.
Han magter ikke akrobatikken med ordene ordenes leg,
han er den tavse taber i en verden af ord.

Vi taler,
tomme, intetsigende tegn sat i lyd

fraser sagt med intellektuel sagkundskab

Hvorfor taler vi?
Hvad ved vi om livet?
Hvem er vi?

Vi er de talende tabere
i en verden af meningsløse tilfældigheder.
Ord, fraser, postulater

smidig leg med sproget

Vi er de talende tabere
vi dør i en verden af ord.
Gyri te.
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Strammere alkoholpolitik

I begyndelsen af skoleåret 78 var der et spørgsmål,
der kom til at optage alle såvel elever som lærere
på skolen.
Der afholdes med jævne mellemrum fester på skolen,

og er arrangementer, som vor festforening Neptun
står for. Her foregår salget af ø-l til de festdelta

gende, og det var her et anliggende, som pedellen

tog sig af. Neptun ønskede imidlertid selv at over

tage ølsalget, og havde gennem rektor fået indtryk
ket af, at dette også ville ske efter sommerferien 78

I introduktionsugen fortalte Neptun da også alle ele
verne, at vi nu selv skulle til at stå for ølsalget,
hvad der ville give større muligheder for en udvik

ling af elevforeningen. Dette kommenterede rektor

straks og benægtede, at der overhovedet havde eksi
steret en sådan aftale, og at der slet ikke kunne
blive tale om en ordning af den slags.

Og så rullede lavinen.
Repræsentanter fra det nyoprettede elevråd og fra

Neptun fik hurtigt udarbejdet et par resolutioner,
der viste vor holdning til dette spørgsmål. Elevrå-

det ønskede ølsalget overdraget til eleverne, for
det første, fordi det principielt burde være eleverne,
der havde ansvaret for elevarrangementer, og for det

andet fordi Neptun ønskede, at det forventede over

¡M’ ¿'rr-'i.-

skud af ølsalget skulle tilfalde elevforeningen til

fordel for alle eleverne.
Derefter blev det løb bare kørt.
Man holdt hastemøder i elevrådet for at diskutere
problemet, og hvordan vi skulle gribe tingene an.

Elevrepræsentanter fra elevrådet og Neptun fremlagde
spørgsmålet for klasserne, og der startedes en hef

tig diskussion blandt lærere og elever på skolen.
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Neptun begyndte at forhandle med pedellen og rektor.

Disse forhandlinger løb dog ud i sandet, da rektor

pure afviste ethvert af elevernes krav og ikke tog
hverken Neptun eller elevråd særligt alvorligt.

Dette førte direkte til, at der på skolen opstod et
undergrundsblad - Elevinformation - som ved at kom

mentere begivenhedernes gang ville intensivere debat

ten og skabe mistillid til rektor.
Der var ligeledes oprørsstemning i elevrepræsentatio

nerne, og man følte endnu stærkere, at der måtte gø
res noget.
Elevrådet foranstaltede en underskriftindsamling, hvor

det viste sig, at alle elever stod bag kravet fra
elevråd og Neptun, og i lærerrådet forsøgte elevre

præsentanter at overbevise lærerne om det rimelige i

vore krav. Skole b'ladets redaktion begyndte at analy
sere problemstillingen ved at henvende sig til Es

bjerg Gymnasiums elevrepræsentationer, pedel og rek
tor. Da eleverne jo på EG havde ølsalget, forsøgte
redaktionen herigennem at skaffe saglige argumenter

som belæg for vore krav.
Man så spændt hen til Samarbejdsudvalgsmødet, hvor

beslutningen skulle træffes, og især de, der aktivt

havde deltaget i kampen for ølsalget, krydsede tom
mel f i ngre.

På SAU-mødet viste det sig, at vore ihærdige bestræ

belser havde båret frugt. Vort forslag til en ny
ordning om ølsalget blev vedtaget enstemmigt. Og he

le skolen jublede - ikke mindst elevrådet og Neptun,
der nu blev bekræftet i troen på, at det kan nytte

at kæmpe for nogle krav, man synes er rimelige.
Det viser sig således, at man med en saglig fremført

og vel dokumenteret argumentation og en samlet enig
elevmasse kan få gennemført mangt og meget.
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MEDBESTEMMELSE I UNDERVISNINGEN (§ 25)

Lige fra den dag, du begynder i skolen, har du lovformelig
ret til at deltage i planlægningen af undervisningen.
Direktoratet har i samarbejde med elevorganisationer udar

bejdet konkrete regler for medbestemmelse. For gymnasieele
verne hedder den § 25 og for HF'erne § 6. Det er værd at
sætte sig ind i disse paragraffer, så enhver er i stand til

at henvise til dem og for at sikre sig,' at de virkelig bli
ver taget i brug.

Der står bl.a., at læreren ved begyndelsen af undervisnin

gen sammen med eleverne skal udarbejde en plan for arbejdet

eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. Der står des

uden, at læreren og eleverne regelmæssigt skal drøfte under
visningen.

Nu vil nogle elever nok mene, at dette jo lyder meget godt,

men at al den snak om medbestemmelse jo bare er en "narre
sut", for når det kommer til stykket, er det jo alligevel

læreren, der tilrettelægger undervisningen, og at det måske
er det mest naturlige, da han/hun er den, der fagligt ved

mest.

Jo, det er da nok sandt, at læreren er den fagligt bedst
orienterede, men det er rigtignok ikke ensbetydende med, at

han/hun er den, der bedst ved, hvordan denne viden formid
les til eleverne, så de får det størst mulige udbytte af

undervisningen.

Det er nu engang eleverne selv, der bedst kan bedømme, hvor
når en undervisningssituation er mest interessant, og hvor
når de som følge heraf får størst udbytte af samme.
Og det er netop fordi eleverne er dem, der bedst kan bedøm
me undervisningen, at reglerne om medbestemmelse er ind

ført.
Det kan måske virke lettest bare at følge en lærers anvis

ninger, men i det lange løb er det givet, at en kritisk
holdning til undervisningen er det mest udbytterige. Desu

den vil langt størstedelen af lærere betragte det som no

get yderst positivt, at eleverne indtager en bestemt hold

ning til det, de beskæftiger sig med, da det jo er et ty

deligt bevis på, at interessen for et givet fag er tilstede
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Således vil forståelsen lærere og elever imellem blive styr
ket, når medbestemmelsesparagrafferne reelt tages i brug.
MEN, det kræver et initiativ fra elevernes side, for er

disse totalt holdningsløse eller ligeglade, må læreren se
sig nødsaget til selv at planlægge og styre undervisningen

uden at kunne være sikker på, at den undervisningsform,
han/hun har valgt, nu også er den rigtige.
Det vil med andre ord sige, at den mest sikre vej til en

kedelig og ensformig undervisning er fra starten ikke at
deltage i planlægningen og ikke regelmæssigt at tage under

visningen op til diskussion. Men på den anden side kan man
i mange tilfælde være sikker på, at et initiativ belønnes;
hvis eleverne står frem og lærer at give deres meninger og
synspunkter til kende, er alle forudsætninger for en inter

essant undervisning til stede.
Det kan slet ikke understreges nok, at det er elevernes eget arbejde og ansvar at sikre sig deres ret til medbestem

melse, og at det udelukkende er dem selv, det går ud over,
hvis ikke de benytter sig af denne ret.

Nu vil nogle nok sige, at de slet ikke ved, hvilken under

visningsform

de egentlig foretrækker, og hvilken de får

det største udbytte af rent fagligt. Hertil må det siges,

at det jo er tilladt at prøve sig frem - at spørge andre

om deres erfaringer eller at bruge skolens nyoprettede fag
kartotek .

Der findes mange forskellige måder at køre et undervisnings
forløb på, man kan blot nævne projektarbejde og tværfagligt

arbejde som to eksempler på, hvordan man evt. kan gøre un

dervisningsform mere spændende. Men selv om man ikke kan
give nogle faste retningslinier, er det dog helt givet, at
uanset hvilken form, klassen vælger, og uanset om læreren

er positivt indstillet eller ej, er den undervisning, der
forekommer eleverne interessant, også den, de får det stør

ste udbytte af.
Desværre findes der også lærere, der ikke er alt for flin
ke til at give eleverne den medbestemmelse, de har krav på,
og desværre findes der også klasser, der har svært ved at

blive enige. I sådanne tilfælde er det vigtigt ikke blot
at opgive, men at gå til nogle, der kan hjælpe og rådgive.

Det er bl.a. derfor, at elevrådet er til. Det er elevrådets
opgave at hjælpe de enkelte klasser og de enkelte elever,
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så hvis der opstår samarbejdsproblemer eller nogen form for
tvivl m.h.t. elevernes rettigheder eller en lærers ret til

at styre undervisningen, vil det eneste fornuftige være at

gå

til elevrådet enten gennem k1 asserepræsentanten eller

direkte. Elevrådsmedlemmerne ved, hvordan sådanne problemer

bedst løses til alles tilfredshed, de har erfaring i disse
situationer, og de har gennem deres plads i elevrådet pligt
til at hjælpe og vejlede.

Det burde hermed være afgjort, at begrebet "kedelige timer"
er afskaffet. Når og hvis dette alligevel ikke er rigtigt,

skyldes det tit eleverne. Med en lille anstrengelse og en

smule initiativ er det virkelig muligt at afskaffe dette
begreb, men ansvaret ligger hos eleverne. De har fået deres

ret til medbestemmelse fastslået i paragraffer og regler,
og derfor er retten til medbestemmelse ikke kun en "narre
sut", men en realitet, som det er op til eleverne at benyt

te sig af til eget bedste. Selv den mindst samarbejdsvilli

ge lærer kan ikke nægte eleverne deres rettigheder, og det
er op til eleverne selv at være opmærksomme på dette faktum

og benytte sig af det, og det er deres pligt at sætte sig
ind i reglerne omkring medbestemmelse, hvis de vil kunne

tillade sig at kritisere en lærer for hans/hendes uinter
essante undervisning.
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MUSIK.
Skolens musikliv udfolder sig inden for to områder:

I de ordinære musiktimer og i den ekstraordinære (såkaldt

frivillige) musikundervisning. Herudover kan skolen stille
materiel og lokaler til rådighed for enkeltpersoner og
grupper, som har behov for øvemuligheder.

I timerne fordeler arbejdet sig mellem analyse (musikgen
nemgang, musikhistorie, musiksociologi m.v.) og kreativitet
(spil, sang, komposition, arrangement m.v.), idet der til

stræbes en så organisk sammenhæng imellem disse discipliner
som muligt.

Den "frivillige" musik er vokset betydeligt i de seneste år
Udover skolens kor består den af flere i ns trum enta 1 g rupper.

Nogle spiller klassisk musik, andre moderne, rytmisk musik.

Faget musik har ingen normal eksamen,- men afholder i stedet

mindst én årlig koncert, den såkaldte forårskoncert, hvor
årets resultater på musikfronten demonteres. På billederne

kan du se nogle af de ting, som fandt sted ved den sid
ste forårskoncert den 5. april. Udover forårs koncerten af
vikles der nogle mindre musikalske arrangementer i forbin

delse med juleafslutning, kyndelmisse, translokation og
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K.F.S.-GRUPPEN.
Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom er et ar

bejdsfællesskab indenfor Den Danske Folkekirke. Her på
E.S. er der en gruppe, som er tilknyttet K.F.S. Vi er ca.

10 - 15 elever (og en lærer), som samles to gange i ugen

(tirsdag og torsdag kl. 1 1 .45 - 1 2.00) til en lille andagt
i nr. 10.
Vi læser et stykke fra Bibelen og beder en bøn sammen og

snakker i øvrigt sammen om alt muligt. I denne gruppe er
ALLE velkomne. Du, som læser dette, tænker måske: "Nej, kri
stendom er ikke lige mig, jeg er ikke interesseret, og har
forøvrigt slet ikke anlæg for religiøsitet". Men, du skal

vide, at kristendom ikke er noget, man har anlæg for, noget

nogen specielle har fået evner til, at interessere sig for,
men det er noget for ethvert menneske.
Kristendommens budskab i en nøddeskal er et meget kendt
skriftsted fra Bibelen: Thi således elskede Gud Verden, at

han gav sin Enbårne Søn, for at de, som tror på Ham, ikke

skal gå fortabt, men have evigt liv.
Dette er Guds tilbud til alle mennesker, også til dig, som
læser dette, du kan tage imod det eller lade være. Det er

dette tilbud KFS gerne vil gøre opmærksom på, vi ønsker at
fortælle alle vore kammerater her på E.S., at Bibelens bud

skab også er til dem, at de må sige "ja tak" eller "nej

tak" til Guds tilbud.
Gruppen har også en anden opgave, nemlig at være en hjælp
for Jer, som har sagt "ja tak" til Jesu kærlighed. Det er

ikke godt at stå alene som kristen, og her kan fællesskabet
i gruppen være en stor hjælp.
Med dette vil jeg gerne på KFS-gruppens vegne byde alle nye
elever velkommen her på E.S. (håber at undgå sammenstød nu,
da vi er blevet så alt for mange her på anstalten!;) og der
med også velkommen i KFS-gruppen. Sig nu ikke med det samme,

at det gider du ikke, men prøv at komme med til en af vore
andagter, og sig os så bagefter, hvad du mener.

Vel mødt.
KFS gruppen

Ellen Hessellund (2A)
Tillidsmand m/k
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UNG
Depression,
frustrati on,

desillusion,
livslede -

hæs hulken en mørk nat
vild dans en hektisk aften

to stærke arme ...........
-forbi -

- al t -

tung sorg på vore spinkle skuldre

en skinger lyd af solsort
- og pludselig er verden en

som fuglene synger i 1

GY.
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"DET GYLDNE KLIK" ■

"Det gyldne klik" er Esbjerg Statsskoles fotoklub.
Den blev startet sidste år af en gruppe elever, der ønske

de at dele erfaringer med andre fotointeresserede. Efter
lidt startvanskeligheder kom der skub i foretagendet, og

formandskabet kunne præsentere et alsidigt program, som

blandt andet bød på komposition, lysmåling, mørkekammer
teknik, portrætfotografering, naturoptagelser, nærfotogra
fering, grafik og andre avancerede mørkekammerfiduser.

Kort sagt, lidt for enhver smag. På grund af begrænsede
muligheder for lån af skolens mørkekammer og manglende

fast aflåst lokale var møderne en smule teoretisk prægede.
Dette er forsøgt modarbejdet ved at udskrive fotokonkur

rencer. Emnerne har været (h)jul, ét portræt, natur, stem
ningsbilleder og "Arets gyldne klik", der var en fri kon
kurrence. Desuden afholdtes der en enkelt praktikdag, hvor

portrætfotograferingsudstyr var til rådighed for alle klub
bens medlemmer.
I det kommende år vil vi prøve at få lidt mere praktik
med i arbejdet. Vi påtænker blandt andet at komme på et
par ekskursioner og eventuelt at lave et projekt. Hvilke

teoretiske emner, der skal gennemgås, bestemmer medlem

merne selv, ligesom medlemmerne selv underviser.
Mange troede, at klubben var et halvårs-fænomen. Dette er
ikke tilfældet.

"Det Gyldne Klik" er kommet for at blive.

Så hvorfor ikke melde dig ind.
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VARE

PEDEL.

LIDT OM MIT DAGLIGE ARBEJDE;
Min arbejdsdag begynder kl. 6.45 og slutter kl. 16.45.
Altså 10 timer, hvoraf 2 timer beregnes til pasning og

drift

af automater og køkkenet.

Dagens arbejder starter med klargøring, såsom låse op,

kontrol, aflæsning af el - vand - varme m.v., korrigering
af hovedur, foretage varebesti11 i nger, modtage varer, bud-

tjeste, tilsyn og planlægning og af udendørsarbejde og

rengøring, tilsyn, planlægning af eventuelle arbejder, der
udføres af håndværkere, deltage i møder, hvor jeg er til

sagt, udbedre og reparere skader, udskiftning af el-pærer m.v. samt lukning og aflåsning af skolen, der normalt
lukker kl. 16.45 (fredage kl. 16.00, hvis andet ikke er

meddelt). Derudover er der arbejde med eventuelle aftenog week-end arrangementer (forældremøder, koncerter, mø
der m.v.).
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LIDT OM KØKKENET OG AUTOMATERNE:
Indtil vi får en ordentlig kantine foregår salget fra køk
kenet i spisesalen og fra automater. Salget er baseret

på, at der føres så små priser som muligt, dog skal udgif
ter til reparationer, vedligeholdelse, svind, medhjælp,
rengøring og pasning dækkes ind via priserne, idet der ik

ke ydes nogen form for støtte.

Dette er i øjeblikket en time til medhjælp ved ekspedition

og rengøring samt to timer til mig, de' to timer er tillagt

min tjenestetid.
For at holde priserne nede, er det derfor nødvendigt, at

eleverne selv hjælper til i form af følgende:

1. Sætte stolene op efter brug.
2. Flaskerne samles for enden af bordene ud mod sidegan
gene eller bringes til flaskevognen.
3. Affald i de dertil opstillede affaldsbeholdere.
Varmdriksautomaten tilhører elevrådet, men passes og vedli
geholdes af mig, afregning sker efter plomberet tæller.

Da vi jo har frie og demokratiske forhold, hvilket jo og
så medfører medansvar, tolerance og samarbejde, vil jeg

opfordre til, at man behandler tingene med omhu, undgår de
mange skader og unødigt svineri i klasser, spisesal m.v.
samt at misligholdelse af automaterne undgås, på den måde

tror jeg, der kan skabes et godt forhold elever, lærere,
rengøringspersonale og mig selv imellem, for det er jo en
gang sådan, at for at det hele kan fungere, er der ingen,

der kan undværes, hverken den store eller den lille, og

med dette vil jeg gerne byde nye og gamle elever velkom
men til det nye skoleår.

Pedel Werner P.
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SKOLEBALLET.

Hvert år, i begyndelsen af marts, afholdes der Det store
Skolebal, som det er 2. g'ernes opgave at arrangere i hen

hold til de hæderkronede og urokkelige traditioner på Den
gamle Statsskole. En af disse traditioner består i, at man

møder op i sit pæneste eller mest outrerede sæt tøj -

hvilket ofte er det samme - og svinger ens egne eller kam
meraternes forældre i valsen. Denne ene dag om året kan man

acceptere forældre - eller bedsteforældregenerationens nor
mer: pigerne kryber i de lange kjoler, mens flere drenge

møder op i et mørkt sæt tøj.
Det omliggende samfund har forlængst ændret sig, men her på
skolen, i denne lille enklave midt i et højtindustria 1 i se

ret og funktionalistisk samfund, holdes traditionerne ved
lige med den største selvfølgelighed.

¿1

Allerede før jul blev der indkaldt til et møde, hvor alle

i interesserede i at deltage i organiseringen af skoleballet
og revyen indfandt sig. De tre udvalg blev hurtigt formet.

Barudvalgets opgave var at indkøbe og videresælge drikkeva
rer, samt at stable 3 barer på benene: Den store "Barbaren",
den mellemstore "Birgerding ", og den allermindste "Fælles
bønnen". På samme måde var revyudvalgets opgave at finde

noget musik, der passede til lejligheden. I udvalget var
der enighed om at hyre to grupper: Straight Ahead, for de

unge under en snes, samt Bourbon Street Jazz Band - for de
mere tunge årgange/væg tkl asser. Bespisningsudvalgets opgave

var (at indsamle bestillinger til drikkevarer) og i fælles

skab med vor pedel at lave bordplaner for de enkelte klas
sers placering.
For at få en fælles koordinering på alle aktiviteterne blev

der valgt en formand. Hun blev imidlertid syg, hvilket be-

virkede, at hun ikke kunne fortsætte arbejdet. Efter elev
rådsmønster besluttedes det så at nedsætte et formandsskab,

der foruden formændene fra hvert af de tre udvalg bestod

af en sekretær og kasserer.

Alle udvalgene fungerede så at sige perfekt, som meget an
det eleverne foretog sig i skoleåret 78/79. Da Den Store

Aften oprandt, var alt parat til at modtage de små tusind
gæster. Der var i år indført adgangsbegrænsning, som er
blevet så moderne, således at hver enkelt elev kun måtte

tage to personer med foruden sig selv. Les Lanciers blev
danset i to afdelinger. 1. g'erne for sig (et syn for guder)

og 2. + 3. g'erne for sig (et syn for 1. g'erne). Efter dan

sen strømmede det ned med folk, der ville have en lille en,
men de raphåndede barfolk klarede skærene. Hele resten af

aftenen forløb uden problemer af større art, og de deltagen
de elever fortjener ros for en god og solid indsats.
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REVYEN

Revyen dette år var noget helt specielt. For første gang
havde eleverne uden hjælp fra lærerne lavet hele revyen

selv. Skrevet tekster, instrueret og spillet rollerne. Og
det var usædvanligt. For det plejede at være sådan, at en

lærer selv skrev teksterne og instruerede, og i det hele
taget bestemte alt og var den a 1t-oversku ende leder. Evt.

hjulpet af nogle få udvalgte elever. Så derfor var revyen
det år noget helt for sig.

Det var nu ikke, fordi revyen så ud til at skulle blive
til noget overhovedet i begyndelsen. Godt nok blev der

lige før jul indkaldt til revymøde, og der kom da også en

ca. 20 mennesker, som fik aftalt en masse om emner og
tekster. Men da det så blev på den anden side af jul, ja,
så skete der bare ingenting. Der blev ikke indkaldt til mø

der. Ingen tog initiativ, ingen snakkede om revyen. Den
truede med at gå i vasken eller i hvert fald blive lige
så dårlig, som det forrige år, hvor der ikke havde været
nogen instruktion før 3 dage før opførelsen, og den revys

dårlige tekster var hovedsagelig blevet skrevet af en en
kelt lærer.
Denne gang skulle eleverne selv klare det, og da de sim

pelthen aldrig havde prøvet selv, at skulle lave et stykke

arbejde af det format, som en god revy kræver, var den
ved at blive til ingenting. Alt hvad de ellers havde la

vet, var jo meget lærerstyret, og revyen havde jo også

altid været det.
Men sådan blev det heldigvis ikke. Nogle elever tog et
initiativ og satte sig for at ville bruge en masse kræfter
på at få en god revy op at stå, og de begyndte at arbejde
på det.

Selvfølgelig prøvede eleverne at få del i den erfaring,
som de lærere havde, der havde været med til revyer og

skuespil før, så eleverne kunne bruge den, men enten havde
lærerne ikke tid eller også ville de bare ikke. Kun en

formnings 1 ærer ville hjælpe med til at lave kulisser, og
en lærers kone, som havde været skuespiller på et teater
før, ville hjælpe med sminkning og evt. lidt instruktion.
Men selvom revyen havde truet med at gå i vasken, og selv

om - da den endelig kom i gang - der var en utrolig
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scener fra:
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mængde praktiske ting, der skulle laves og ordnes og orga

niseres og bandes over, og selvom der skulle findes og spør

ges og findes,

aktiveres en masse folk - der var over 30

engageret i revyarbejdet til sidst, hvilket er mange i for

hold til året før (10) - ja, så kom det hele alligevel op

at stå og blev en stor succes.

Ca. tre uger før revyen skulle løbe af stabelen var tek
sterne i deres helhed færdige fra de forskellige grupper
og klar til at blive indøvet på scenen. Godt nok havde nog

le af grupperne lavet noget, der var noget forskelligt fra,
hvad man havde enedes om at skulle lave, men det gjorde in

genting, for deres ideer og resultater var gode.

Så begyndte de første sceneprøver. I disse tre uger blev

der arbejdet hver dag fra 14.35 til 22.00. Officielt og
efter aftale altså. Det var dog ikke så sjældent at de sid

ste par stykker gik kl. 24.00, det var der bare ikke nogen,
der sagde noget om til nogen. Lektier blev der jo så hel

ler ikke lavet så meget af. Og stile blev heller ikke afle
veret. Men det gjorde heller ikke noget, for revyfolkene

havde fået en ordning med rektor, så de havde lov til at
lade være med at aflevere deres ting den tid, revyen stod

på.
Der var blandt revyfolkene ikke nogle bestemte, som alene
instruerede det hele. Der blev sagt:

"I to, op på scenen.

Prøv og læs og spil lidt". Alle de andre sad så neden for
scenen og lyttede på, og kom så bagefter med kritik. Alle

havde mulighed for at komme med kritik og forslag til æn
dring. Der blev ikke taget beslutninger hen over hovedet
på andre. Vel var der nogen, som bestemte mere, men det

var ikke sådan, at de kunne gøre, hvad der passede dem.
Der var en udstrakt grad af fællesskab og kollektiv ledel

se under den revy.

Egentlig hed revyen "Teaterrevy '79". Teater betyder noget
med, at det ikke blot er lagkagerevy, men at der også er
noget andet og mere over det. Og sådan var det også ved

denne revy.

Teksterne var længere og mere dybtgående end normalt ved

en revy, og der var flere helt alvorlige numre. F.eks. et
mimespil. Det var et stykke på ca. 10 min., hvor der ikke

blev sagt noget, hvor al form for forbindelse mellem spil
lerne foregik ved bevægelse og berøring, og det foregik
alt sammen til

lyden af eksperimenta 1 mu s ik. Lige præcis
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det nummer var revyfolkene bange for, skulle blive opfat
tet forkert. Det var jo noget af et eksperiment og særde

les utraditionelt. Tænk, hvis folk grinte af det. Det gjor

de de nu ikke. Tværtimod, publikum syntes, at det var det
bedste nummer i hele revyen.

Denne revy bragte flere resultater. Den viste eleverne,
at de godt kan selv, hvis det skal være. Og at de kan lave

det godt og med kvalitet i. Det har også aktiveret mange
flere folk, og det er helt sikkert at mange af de, der var
med til revyen det år, også vil være med næste gang, der

skal

laves revy, og forhåbentlig vil der kommen mange fle

re nye, og lærerne skal selvfølgelig have lov at være med,
hvis de vil, men ikke, hvis de ønsker at køre et løb, som

eleverne selv kan og ønsker at køre.
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TIME .

slap krop

tunge øjenlåg
fjerne stemmer

lærerens monotone stemme
raslen med papir, viskelæderlyd

bogen foran
udflydende linier

man falder hen
vågner med et sæt
føler blikke, ser sig diskret om

tankerne skal samle sig
prøve lidt desperat, men
igen lærerens stemme
forfra
kampe med øjenlåg, der ikke vil
bevæge halvdøde lemmer

tegne på bogomslaget
se på urskiven

øjnene flyder, pennen falder

vågne med et sæt
afslørende blikke føles

.... endelig ringer det ud
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INTERVIEW MED EN I G'ER.

SP:

Hvorfor valgte du Statsskolen frem for et andet gymna

SV:

sium, f.eks. det kommunale?
Min søster har gået på skolen, og så var jeg med et par
gange og syntes, det var hyggeligt. Der var et godt sam
menhold og sådan.

SP:

Hvilke forventninger havde du til skolen?

SV:

For det første ville jeg selvfølgelig lære noget, men

sådan er det vel altid. For det andet glædede jeg mig
til at få nye kammerater og opleve noget, der var lidt

anderledes end det, man var vant til. Jeg tror, det er
sådan for de fleste.

SP:

Blev dine forventninger indfriet?

SV:

Ja, i hvert fa 1d1 Men jeg kan godt synes, at nogle lære
re er for dovne, og at vi lærer for lidt. De er for be
kvemme. Men med hensyn t-i 1 kammeratskab og sammenhold

er jeg i hvert fald ikke blevet skuffet.

SP:

Hvad er din holdning til elevorganerne, f.eks. elevrå

SV:

Tjah, jeg synes, at elevrådet har opnået ikke så lidt,

det og neptun?
når man tænker på den opbakning, de har fået. Men jeg
er da positivt indstillet over for det, det er bare

synd med elevernes manglende opbakning også til selve

elevrådsmøderne. Neptuns fester, synes jeg, er gode,
men musikken kan godt være lidt sindssyg.

SP:

Du tilhører den årgang, hvorpå man første gang afprø
vede en aktiv introduktion. Hvordan følte du det at

blive modtaget på denne måde? Havde det nogen virkning?

SV:

Ja, det synes jeg bestemt! Når man kommer til en ny sko
le, kan alt det nye godt virke lidt overvældende. For
mit eget vedkommende var det ikke så slemt, da jeg har

været vant til at skifte skole, men jeg tror, at det
var sundt for klassen at blive rystet sammen på denne
måde, især var festen om aftenen en god ide, man lærte

h i nanden at kende

SP:

Har du ellers anden kritik, positiv eller negativ?

SV:

Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, jeg tilhører den

brede masse, som er jævnt hen godt tilfreds med det
hele.
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INTERVIEW MED THAGE THOFT
lærer på statsskolen i mands minde.

"Thoft er en velkendt statsskole-skikkelse. Og ikke uden
grund !

I snart 41 år har han undervist på Esbjerg Statsskole i
matematik, og de første år også fysik og kemi.
Selv om skolen i de nuværende bygninger ingenlunde er en

årsunge, så har Thoft været med lige fra starten i 39. Og
endda nåede han at være lærer før 39 i de gamle bygninger,

nu hjemstedet for Dagscenteret for pensionister.

Næsten alt, hvad der er sket og hændt på Statsskolen, har
Thoft overværet og ofte været med i. Læs i det flg. inter

view, som Esbjerg Statsskole Tidende har foretaget, om
hvordan og hvorledes":

EST: "Hvordan har udviklingen været på skolen gennem de
sidste årtiers tid?".

Thoft: "Jo, den tidligere rektor Brun, der kom til skolen

i 29, fik bevillingerne igennem til et nyt gymnasium.
Det blev så oprettet i Svendsgade i sommeren 39.
Sagen var jo efterhånden blevet den i Skolegade, at

lokalerne var blevet alt for små. I det hele taget

var der meget i vejen. Der var åbne huller i gulvet
og toiletterne, åbne pissoirrender befandt sig i går

den. Og alene disse ting illustrerer vel de meget
ringe og helt utilstrækkelige forhold på den gamle

statsskol e1.1

EST:

"Blev alt så ganske anderledes i Svendsgade?“

Thoft: "Selvfølgelig var faciliteterne langt bedre. Men af
standen til dagens skole var alligevel temmelig stor.
F.eks. kan jeg fortælle, at der helt op til 1960 var

mellemskole på Esbjerg Statsskole. Og det betød, at
eleverne allerede kom som 11-årige og først forlod
skolen 7 år efter. Dette prægede naturligvis miljøet

og mentaliteten for skolen som sådan - i modsætning
til nu - havde ansvar for alle disse børn, der end

nu ikke var myndige. Skiftet fra børne- til voksen/
ungdoms-skole var utvivlsomt den mest radikale æn

dring på ES i min tid".
EST:

"Kan du fortælle lidt om traditionerne, nu hvor du
har været med til bl.a. at opleve lancier-traditio
nens oprindelse?".

Thoft: "Ideen med at danse lancier var ganske naturlig i
1942. For det år var det vinterår, som man taler om
endnu. Det var næsten så koldt, at man ikke turde gå

fra Esbjerg til Fanø af frygt for at støde ind i is
bjørne, og eleverne fra Andrup og andre oplandsbyer
kæmpede sig frem i meterhøje snedriver på cykler med

dæk af kork. Denne usandsynligt kolde vinter satte
naturligvis osse sine spor på statsskolelivet, hvor

lærerne i hold nede i kælderen skiftedes til med tre
støvsugere at blæse lidt liv i hø- og ha 1mbrænderen
for at holde temperaturen i lokalerne over 8° C.
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Men så var det, at en lærer fandt på at danse lanci

er. Kun for at vi alle sammen skulle holde varmen,
og ikke, som nogle tror, for at være snobbede. Hvis
dette havde været tilfældet, ville denne tradition

være døet ud af sig selv for længe siden."

EST:

"Hvordan var disciplinen dengang i 30/40'erne? Har

du nogle grove eksempler herpå?"
Thoft: "Ah, grove og grove. Men i 27 skete der da det på

skolen, at en mandlig elev blev bortvist, fordi han trods påkrav - i to dage ikke havde båret hat. Og i
det små var der meget af denne slags. Men man skal

bare gøre sig klart, at Esbjerg Statsskole omkring

1940 foregik i et helt andet samfund end det nuværen
de. Alt var forskelligt fra dagens Danmark. Det

gjaldt ikke kun uddannelsessystemet, men også cigar
butikken om hjørnet og alle andre daglige ting. Hver
tid har sit gymnasium, således også den tid".

EST:

"Hvordan er så vor tids gymnasium, godt, dårligt,

bedre eller ringere?"
Thoft: "Noget nyt er der. F.eks. er undervisningen ikke så

lærercentreret som i gamle dage. Og den største for
skel er, at eleverne i dag har muligheden for indfly

delse, hvad man som elev før i tiden ikke havde. Mu

lighederne er der som sagt, men alligevel bliver det
ofte til det rene ingenting, fordi eleverne simpelt
hen udnytter disse muligheder i alt for ringe grad.

Egentlig minder meget i dag om tilstandene dengang i
40'erne. Det er i hvert fald sikkert, at alle disse

g ru-beretn i nger om den "sorte" skole og dens latinske
atmosfære ikke har meget på sig. De er groft simpli
ficerede billeder af 40' og 50'ernes gymnasium og

handler slet ikke om Esbjerg Statsskole, selv om naturligvis - gymnasiasterne i dag rekrutteres fra

et bredere lag. Måske virker afstanden mellem en
gymnasieklasse fra 40 og en fra i dag meget stor,

men egentlig synes jeg, at denne afstand kun er ti1synel adende."
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J.Frants Andreasen

Norddalsparken 35
6700 Esbjerg
telf. 131717

adj. Joan Andreasen
dansk, formning
Norddalsparken 35

tlf. 131717

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

adj. Inger Buchard (IB)
tysk, religion

Slotsvangen 6, Varde
tlf. 223463

pastor Frede Boss (B)
re1 i g i on

Skovvej 2
tlf. 128702
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adj . Ellen Husted

Chri stensen ( C ), mat.
Mølledammen 52, Varde

tlf. 222489

adj. Line Dam (D)

engel sk, latin
Cederlunden 33
tlf. 140117

«

adj. André Demidoff
musik, historie, old.

Storeg ade 44, Næs bjerg
Varde, tlf. 267307

t im . Leslie El bo (Eb)
engel sk
Skoleparken 75

2

tv.

tlf. 143213

adj. Marianne Eldrup
(ME) , fransk, russisk

Jyllandsgade 143
tlf.
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132862

lek. Kirsten Elvig (KE)

fransk, engelsk
Baldursgade 37

tlf. 129348

lek. Aage Elvig (Eg)

fransk, engelsk
Baldursgade 37
tlf. 129348

adj. Dorte Fisker (DF)

latin, g ræs k, old.
Skoleparken 7^
tlf. 143465

adj. John Fjord Hansen (F)

matematik, fysik

Vesterhavsgade 41

lek. Bent Hanskov (H)

biologi , geografi
Ringkøbingvej 26

Varde, tlf. 223857
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lek. Arne Harritsø (AH)

matematik, fysik
Nygårdsvej 83
tlf. 129520

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

adj. Bent Hovmand-01sen
(BH) , dansk, engel sk
Liljevænget 4
tlf. 116459

adj. Bent Iversen (Iv)
historie, dansk

Baldursgade 10
tlf. 127595

o
adj. Aage KCXsgaard

Jensen, engelsk, dansk
Skoleparken 61?
tlf.

143102
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adj. Peter Jeppesen (PJ)

matematik
Grønlandsparken 80C
tlf.

153389

lek. E. Normann Jespersen

(NJ) , dansk, tys k
Primu1 av ej 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
Gu 1dbergsalle 13
tlf. 151028
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rektor Birger Kledal (K)
hi s tori e
Jyl1 andsgade 143
tlf. 132862

adj. Tommy Larsen (TL)
geografi (niTAM)
Gabelsparken 81
Bramm i nge

lek. Ellen^Madsen (AM)

latin, græsk, old., rel.
Kirkegade 92

tlf. 124940

lek. Erik Madsen (M)

dansk, fransk, rel.

Kirkegade 92
tlf. 124940

adj. Hanne Madsen (HM)
matemati k
Tulipanvej 18
tlf. 142009

6C

lek. M. Juul Madsen (JM)
tysk

Lindevej 14, Nordby
tlf. 162437

gym. Ove Madsen (OM)
gymnast!k

H. Drachmansal1e 7

tlf. 127938

gym.1. Markussen (MA)
gymnastik

Rosenvænget 62, Varde

tlf. 221269

lek. N. Chr. Norup (No)
fransk

Kirkegade 126
tlf. 125847

adj. Ulla Nyland (UN)
fransk, dansk
Kongeåvænget 39
tlf. 153262
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lek. Ole Olesen (0)

fysik, kemi
Gabelsparken 127

Bramm inge, tlf.

1 74455

lek. Erik Pedersen (EP)
Matematik, fysik

Kirkegade 149

tlf. 124968

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
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adj. Clifford Storkholm
(St) , fysik, kemi
B1 oms ter par ken 62

tlf. 150544

c . p . Eva Sø
religion

Krokusvej 1
tlf. 142475

adj. Stig Sørensen (S)

fysik, kemi
Dadel lunden 68
tlf.

143456

lek. Tage Thoft (Th)

matemati k

Torvegade 146
tlf. 120174

adj. Henny Wad (W)

dansk, engelsk.
Bjarkesgade 15
tlf.

124456
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Werner Pedersen

pedel

Svendsgade 17
tlf. 128454

Grethe Andersen
kontorassistent
Primulavej 3
tlf. 141330

Petra Nielsen
Kontorassistent

Heimdal sa 11e 34
tlf.

142591

Nina Pedersen
Kanti nebestyrer
Svendsgade 17
tlf. 128454
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Kælder

Parterre (kælder)

: B : Bogdepot

E

Elevråd

K : Kantinekøkken

P : Pedel

F : Formning

S : Spisesal

Gp: Gymnastik piger

Tp: Toilet piger

Gd: Gymnastik drenge

Td: Toilet drenge

H : Historie

V : Varmdriksautomat
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Stue

^^.tag® : 2-16 ! klasseværelser

B : Biologi

2.sal : 3 fysiklokaler
m.m.

G : Geografi

H : Historie
K : Kemi
M : Musik

S : Skrivestue
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1. sal

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
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Danmarks Pædagogiske Bibliotek

450004654868

