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VELKOMMEN

1988

For et år siden skrev jeg, at Statsskolen
er fulgt med tiden. Det mener jeg sta
dig, men på det pædagogiske område.
Denne opfattelse er åbenbart også
udbredt, når vi tænker på den store til
gang af elever.
Men på andre områder står skolen i
stampe, og det er når det drejer sig om
forbedringer og renovering.
Vi har i skolerådet næret tiltro til de
signaler, vi fik fra amtet, og gik ud fra at
vi i løbet af et år fik skolegården reno
veret, installeret ventilationsanlæg,
indrettet nyt fysiklokale og meget mere.
Alt sammen ting der er hårdt tiltrængt,
men amtet er en meget tung instans at
kommunikere med, og indtil videre er
det derfor kun lapperier, det er blevet til.
Fra amtet forlyder det, at man skal
spare, men jeg mener, det er forkert at
spare på vore børns uddannelse, idet
det trods alt er dem, vi skal bygge vor
fremtid på.

Forsidebilledet er en gengivelse af den
chilenske maler Eduardo Soza’s maleri,
»Generalens ideologi«.
Eduardo Soza (f.1950) studerede
1970-1973 på Kunstfakultetet ved Chi
les Universitet og har siden boet i Dan
mark.
Billedet er købt af skolen i 1988.
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Jeg håber dog, at skolen engang i
nærmeste fremtid også på det miljø
mæssige kan tilbyde elever og ansatte
et tåleligt arbejdsklima.
Jeg når nok ikke at opleve det. Min
tid som skolerådsmedlem er snart ud
løbet, idet der skal være valg igen til
dette råd i september/oktober 1988.
Min bøn er derfor, at alle forældre,
der har stemmeret, møder op til det
orienteringsmøde, vi indkalder til forud
for skolerådsvalget, så vi kan få et par
aktive forældre valgt ind til at fortsætte
det arbejde, vi har sat igang og desvær
re ikke ser afslutningen på.
Skolen, elever og ansatte fortjener, at
vi forældre er aktive og står sammen
med dem i det fælles mål at bevare, for
ny og forbedre Statsskolen, så vi også i
fremtiden har et »gammelt« traditions
rigt gymnasium, vi kan være stolte af.
KJELD ENGHAVE HANSEN
Formand for skolerådet.

Birger Kledal
rektor

Introduktion til
Esbjerg
Statsskole
Velkommen til din nye arbejdsplads,
hvor du skal tilbringe en væsenlig del af
din tid i de næste tre år.
De første dage på et nyt sted kan vir
ke forvirrende. Nye omgivelser, mange
nye ansigter, nye regler. Dette introduk
tionsskrift 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 sko
leåret.
Vi kan selvfølgelig ikke på de få sider
fortælle alt om gymnasiet. En del oplys
ninger vil blive givet i løbet af den første
uge, andre i løbet af skoleåret, løvrigt er
du (næsten) altid velkommen på konto
ret.
Esbjerg Statsskole er beliggende i
Svendsgade 19-21 (mellem Torvegade
og Kirkegade).

Skolens kontor har åbent alle skole
dage kl. 9-14.15. Rektors træffetid er kl.
12.12-45.
Skolens telefon: 05 12 46 88
Pedel telefon: 05 12 84 54
Mønttelefon:
05 45 19 69

Pionerer
8 . august begynder det nye gymnasium.
Det er en ny struktur, der bliver nogle
flere valgmuligheder på tværs af de
gamle grænser mellem sproglig og ma
tematisk linie. Der er en række nye fag,
og gamle fag har fået ændret i vægtnin
gen af indholdet.
Gymnasiereformen er desværre ble
vet indført samtidig med at amterne er
blevet udsat for et meget hårdt økono
misk pres fra regeringens side, og
mange af intentionerne med reformen
kan derfor ikke gennemføres. Vi kan
med det samme sige, at der fra starten
vil blive vanskeligheder med at sikre
lærebøger til alle fag, og der vil også
blive færre vaighold på mellemniveau
og højt niveau, end der er regnet med i
reformen. Vi håber dog, at de fleste af
jeres ønsker vil kunne opfyldes.
Men lærerne og eleverne er sammen
pionerer i et nyt land, ikke det forjætte
de land, men et land med mange spæn
dende muligheder og mange proble
mer. Meget er endnu uafklaret og bliver
afklaret ved begynderårgang 88’s ind
sats. Pionererne baner nye veje, og tra
ditioner i Esbjerg er noget der er gjort
med succes et par gange. Jeres succes
afhænger især af jer.
Velkommen til en pionerindsats i de
kommende tre år.
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Arne Harritsø (AH)
Matematik, fysik

Ove Madsen (OM)
Gymnastik

Erik Pedersen (EP)
Matematik, fysik

Afsked
Esbjerg Statsskole tager i 1988 afsked med tre lærere, der hver på deres måde har
bidraget til - gennem mange års tjeneste - at gøre skolen til det den er i dag:

En skole med et højt fagligt niveau og med tid til alt det andet også.
Lektor Arne Harritsø kom til Statsskolen allerede i 1945, studielektor Erik Peder
sen kom i 1955, og gymnasieoverlærer Ove Madsen i 1958, så der er mange mel
lemskole-, realklasse-, gymnasieelever og HF-kursister. der har meget at takke de
tre »pensionister« for.

De ønskes alt godt i et velfortjent otium.
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Skolens
personale

Grethe Andersen (GA)
Kontorassistent
Primulavej 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 13 30

Søren Hauge Andersen (SA)
Kemi, fysik
Morbærlunden 79
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 46 84

Frants Andreasen (FA)
Samfundsfag, historié
Præstegårdsvej 49,
Mjolden
6780 Skærbæk
Tlf. 04 75 45 66

Hanne Andreasen (HA)
Tysk, fransk
Studievejleder
Styrmandsvænget 134
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 11 77 34

Joan Andreasen (JA)
Dansk, formning
Præstegårdsvej 49
Mjolden
6780 Skærbæk
Tlf. 04 75 45 66

Peter Bak (PB)
Samfundsfag, historie
Karl Andersensvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 01 56

Poul René Bertelsen (Be)
Fysik, matematik, filosofi
Engdraget 16
6760 Ribe
Tlf. 05 41 01 72

Inger Buchard (IB)
Tysk, religion
Bibliotekar
Slotsvangen 6
6800 Varde
Tlf. 05 22 34 63
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E. Husted Christensen (Hu)
Matematik, datalogi
Studievejleder, datavejleder
Mølledammen 52
6800 Varde
Tlf. 05 22 24 89

Janne Christiansen (JC)
idræt, biologi
Kraruplundvej
6862 Tistrup
Tlf. 05 29 97 68

Line Dam (D)
Engelsk, latin
Gronvangsvej 51
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 20 08

André Demidoff (AD)
Historie, musik

Marianne Eldrup (ME)
Fransk, russisk
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 05 13 28 62

Kirsten Elvig (KE)
Fransk, engelsk
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 93 48

Aage Elvig (Eg)
Fransk, engelsk
Boginspektor
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 93 48

Dorthe Fisker (DF)
Latin, græsk, old
Skoleparken 7 /2
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 34 65

Torben Gents (TG)
Engelsk, idræt
Vesterled 2/b
6731 Tjæreborg
Tlf. 05 17 61 51

Kirsten Gotfredsen (KG)
Religion, fransk
Havnegade 27/2
6700 Esbjerg
Tlf. 05 45 23 34

Connie Gram (CG)
Engelsk, dansk
Hassellunden 89
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 27 73

John Fjord Hansen (F)
Matematik, fysik
Vesterhavsgade 41
6700 Esbjerg
Tlf. 05 18 15 37

Poul Erik Hansen
Pedelmedhjælper
Hans Tausensvej 7/ll/th.
6705 Esbjerg 0

Bendt Hanskov (H)
Biologi, geografi
Vesterled 200
6852 Billum
Tlf. 05 25 88 53

Margrete
Hedegaard-Jensen (HJ)
Musik, geografi
Hans Jacobsvej 6
6760 Ribe
Tlf. 42 44 91

Bent Hovmand-Olsen (BH)
Dansk, engelsk
Liljevænget 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 11 64 59

Bent Iversen (Iv)
Historie, dansk
Granly Allé 15
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 14 05

Allan Vejlgaard Jensen (AJ)
Samfundsfag, geografi
Syrenparken 56.
6760 Ribe
Tlf. 05 42 14 75
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Hanne Niemann Jensen (HN)
Samfundsfag, dansk
Studievejleder
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 05 17 59 42

Ruth Mikel Jensen (RM)
Idræt, dansk
Exnersgade 79/ll/tv
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 77 26

Aage
Kaasgaard Jensen (KJ)
Engelsk, dansk
Parkvej 62 b
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 39 45

Ase Bjerre Jensen (ÅB)
Engelsk, fransk
Kastanielunden 49
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 57 63

Tove Jeppesen
Kantinebestyrer
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Jens Peter
Sinding Jørgensen (SJ)
Historie, formning
Lodsvænget 22, Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 11 69 37

Viggo Jensen (VJ)
Fysik, matematik
Gormsgade 96/3
6700 Esbjerg
Tlf. 05 45 28 65

Peter Jeppesen (PJ)
Matematik
Skemalægger
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 05 17 59 42

Ole Jorner (Jø)
Historie, oldtidskundskab
Kystparken 79
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 37 90

Birger Kledal (Kl)
Historie
Rektor
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 05 13 28 62

Flemming Larsen (FL)
Pedel
Svendsgade 17
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 84 54

Ole Gadsbølle Larsen (OL)
Fysik, matematik
Sikkerhedsrepræsentant
Vesterled 1
6731 Tjæreborg
Tlf. 05 17 61 83

Tommi Larsen (TL)
Geografi
Gabelsparken 81
6740 Bramming
Tlf. 05 17 27 94

Jørgen Lind (JL)
Dansk, formning, pædagogik
Fredensgade 11
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 45 01 51

Ulla Lind (UL)
Fransk, dansk
Fredensgade 11
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 45 01 51

Bent Lisdorf (L)
Fransk, dansk, psykologi
GL-tillidsrepræsentant
Gronlandsparken 90/b
6715 Esbjerg N
Tlf. 05 15 69 50

Erik H. Madsen (M)
Dansk, religion
Kirkegade 92
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 49 40

Hanne Madsen (HM)
Matematik
Tulipanvej 18
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 20 09
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Mogens Juul Madsen (JM)
Tysk
Lindevej 14
6720 Nordby
Tlf. 05 16 24 37

Lars Mikkelsen (Mi)
Historie, psykologi
Lærerrådsformand
Nygårdsvej 77
6700 Esbjerg
Tlf. 05 13 30 73

Alice Mønster (AM)
Kontorassistent
Lodsvænget 44
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 11 63 73

Petra Nielsen (PN)
Kontorassistent
Hejmdalsallé 34
Tlf. 05 14 25 91

N. Chr. Norup (No)
Fransk
Inspektor, studievejleder
Kirkegade 126
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 58 47

Ole Olesen (O)
Fysik, kemi
Gabelsparken 127
6740 Bramming
Tlf. 05 17 44 55

Ulla Olsen (UO)
Dansk, matematik
Mølhøjvej 9/B
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 16 07 28

Kirsten Pontoppidan (KP)
Biologi, geografi
Alsbrovej 5
6740 Bramming
Tlf. 05 10 13 30

Hans Jakob Rank (HR)
Geografi
Kristen Koldsvej 4
Forballum
6780 Skærbæk
Tlf. 04 75 44 42

Jens Risom (JR)
Dansk, religion
Hojtoftevej 35
6700 Esbjerg

Tlf. 05 13 94 06

Ulrik Ullersted (UU)
Spansk, engelsk
Birkelunden 5/1
6705 Esbjerg 0
Tlf. 05 14 15 85

Peter Smith (PS)
Tysk, dansk
Studievejleder
Havnegade 9
6700 Ésbjerq
Tlf. 05 12 77 05

Clifford Storkholm (St.)
Fysik, kemi
Blomsterparken 62
6710 Esbjerg V
Tlf. 05 15 05 44

Henny Wad (W)
Dansk, engelsk
Bjarkesgade 15
6700 Esbjerg
Tlf. 05 12 44 56
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Statsskolens
afgangselever 1988

3a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Buch, Inger Kronborg
Busk, Heidi
Espersen, Mette Veilgaard
Frederiksen, Helle Godsvig
Hansen, Anne-Mette Hestbjerg
Hansen. Hanne Haahr
Jensen, Heidi Laj
Jensen, Pernille
Jespersen, Helle
Krogh,Janne
Laursen, Trine Myllerup
Madsen, Lene Hedegaard
Nielsen, Bente Schmidt
Nielsen, Inger Mobjerg
Nielsen, Martin
Olsson, Pernille
Petersen, Ole Steen
Simonsen, Ellen Annette Nygaard
Tranbjerg, Iben Lindberg
Ostergaard, Karina Eggers
Ostergaard, Soren

3b

1
2
3
4
5
6
7
8
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Beck, Marlene
Bønnelykke, Lone
Christensen, Heidi
Christensen, Susanne Uhd
Frederiksen, Hanne Mette Dalsgaard
Funder, Mikkel Kjartan
Jensen, Ole Styr
Kiel, Lene

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Larsen, Anette Munch
Lindeman, Caroline
Lundgaard, Mads
Nielsen, Anne-Grete Engedal
Næsted, Lærke
Olesen, Henrik Dybvad
Pedersen, Jane Rask
Poulsen, Trine Oldenburg
Rahr, Lone Marija
Rasmussen, Henning Kjær
Svendsen, Betina
Trap-Lind, Anne
Willumsen, Lone
Worsøe, Janne
Ostergaard, Susanne

3x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bjerrum, Michael Friis
Güsmer, Frank
Gaarde, Jacob
Jakobsen, Steen Ewald
Jensen, Karsten Vagner
Jensen, Nete Bech Lauridsen
Kjærgaard, Laila Schmidt
Møller, Anette Tøtterup
Nielsen, Dag
Nielsen, Henrik Loot
Nielsen, Søren Vagner
Pedersen, Gitte Houstrup
Pedersen, Kirsten Riis
Petersen, Freddy Steen
Ravn, Mikael
Runge, Henriette

17
18
19
20
21
22
23

Sandholdt, Ronni Meilvang
Sillasen, Ole
Sørensen, Tomas Precht
Thomsen, Birgitte Broch
Thomsen, Maria Prehn
Vesterholm-Nielsen, Lars
Aarøe, Rikke Charlotte

3y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Amdisen, Hanne
Birkholm-Clausen, Rolf
Christensen, Henrik Uhd
Fyhn, Mogens Feldthaus
Hansen, Liselotte Daugaard
Hansen, Runi Børsen
Haugaard-Nielsen, Anders Boe
Jakobsen, Henrik
Jensen, Lars Erik
Jensen, Marianne Borup
Lind,Jakob
Lundgren, Eva
Madsen, Christian Ørum
Madsen, Mona Rask
Møller, Christine
Møller-Larsen, Henrik
Nielsen, Knud Erik
Nielsen, Morten Gram
Olsen, Frank
Pedersen, Karen Back
Pedersen, Lars Birck
Plindstrup, Hardy Dion
Ravn, Søren
Toft, Allan Mortensen

3z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Andersen, Per Sondergaard
Bach, Eva
Christensen, Anne Tornby
Dinesen, Ulrik Staal
Ebsen, Lotte
Fog, Henrik Schønau
Gildenpfennig, Steen Brinch
Hansen, Tine Kronborg
Hesdorf, Lars
Jensen, Anja Karina

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jensen, Anne Marie Hjort
Jensen, Henrik Ibsen
Johst, Michael
Larrain, Paula Gabriela Alvarez
Nielsen, Kenneth
Olesen, Martin Leibeck
Pedersen, Henrik Brinch
Pedersen, Johan Budtz
Pedersen, Uffe Sonne
Petersen, Hans Erik
Qvortrup, Niels
Ravn, Jesper
Theilgaard, Hanne Birgitte Aae
Toft, Jan Green

3æ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Birkegren, Annika Holm
Busch, Marianne Maag
Clausen, Jette
Degnbol, Anne
Ebsen, Anne Mette
Egelund, Berit
Enevoldsen, Eik Frovin
Gliese, Thomas
Hallum, Trin
Jensen, Annette Stentsøe
Jensen, Lene
Junge, Poul Christian
Jørgensen, Anne-Lise Skole
Knudsen, Ghita Wolf
Löther, Heike
Madsen, Gert Nygaard
Olsen, Kristian
Pedersen, Carsten Palsgaard
Rasmussen, Jakob
Steenstrup, Jesper
Sø, Karen Marie
Viig, Ulf

3å

1
2
3
4
5

Beck, Anette
Børsting, Anni
Clausen, Connie Juel
Egestrøm, Karen
Fast, Peter Henrik
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hansen, Dorthe Minna
Hansen, Mai Enghave
Hansen, Martin Brøllund
Jensen, Anette Gosvig
Jensen, Pia Bødker
Kristensen, Jane
Lund, Per Lucassen
Mose, Susan
Nielsen, Annette Sloth
Nielsen, Henriette Sine
Nielsen, Lise Rytter
Pedersen, Marlene Dammark
Thalund, Jens Erik

2p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Callesen, Ulla Marie
Dueholm, Marianne
Ehmsen, Tina
Enevoldsen, Kirsten Blæsgaard
Frøkjær, Lotte Toverud
Guldager, Jørgen Hedeager
Hansen, Diana
Heine, Carsten
Hollænder, Liselotte
Jensen, Allan Bardow
Jessen, Karen Bech
Jørgensen, Lene Balslev

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kristensen, Martin Smidt
Magnussen, Lene Falk
Møller, Lene Nendel
Nielsen, Wendy Nedergaard
Olesen, Anette Thune
Pedersen, Charlotte Valentin
Pedersen, Susanne Hjøllund
Pedersen, Tommy Rohde
Thygesen, Torben Henrik
Timmerby, Ivan Fjand

2g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Carlsen, Betina Qvist
Christensen, Anne-Mette
Christensen, Birgitte
Eggers, Marianne
Hansen, Gitte Vestergaard
Hansen, Henrik Elisberg
Hansen, Morten
Helle, Ane Marie
Iversen, Susanne Fjordside
Kaae, Anne Simonse
Nielsen, Dorthe Bruun
Nielsen, Marianne Betina Klitgaard
Ottsen, Anne
Schmidt, Dorte
Thomsen, Betina Harreby
Thomsen, Lisbeth Bruun

Opslagstavlen

ADRESSEFORANDRING

BIBLIOTEKET

skal straks meddeles kontoret.

Der findes endnu ingen medicin eller
vaccine mod AIDS; og AIDS er dødelig,
men det er let at undgå den. AIDS er en
seksuelt overført lidelse. Brug derfor
kondom ved samleje - og under hele
samlejet.
Så undgår du også de andre seksuelt
overførte sygdomme, og uønsket gravi
ditet. Efter skolerådets beslutning er
der opsat kondomautomater på skolen.

Åbningstid: 7.30-16.30.
Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker,
faglitteratur, lærebøger, dansk og
udenlandsk skønlitteratur.
Brug: Lektielæsning, gruppearbejde,
litteratursøgning. Vejledning i brug gi
ves af de respektive faglærere.
Udlån: Kun i frikvarteret 10.40-10.50 og
kun efter aftale med bibliotekaren.
Lånetid: Een måned. Bøder ved for sen
aflevering opkræves af bibliotekaren.
Bogønsker: Ønsker om indkøb af nye
bøger afleveres til et medlem af biblio
teksudvalget.
Bibliotekar: Inger Buchard.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

BØGER

ydes af amtet i form af tog-, bus eller
færgekort, hvis afstanden mellem hjem
og skole ad korteste offentlige vej er 11
km eller mere.
Månedskort til Esbjerg bybusser kan
købes med 50 % rabat; attest kan hen
tes på skolens kontor af elever/studerende under 25 år og bosiddende i Es
bjerg kommune.
Kun undtagelsesvis ydes tilskud til
kørsel med eget befordringsmiddel.
Ansøgningsskema fås på kontoret.

Bøgerne, der udleveres til dig, er et
lån fra skolen. De skal holde til flere
elever end dig, derfor forventes det, at
du behandler dem med omhu, d.v.s. at
du binder dem ind, så de ikke slides for
meget, at du undlader at skrive i dem,
og at du opbevarer dem forsvarligt.
Desuden skal du skrive dit navn og
din klasse inde i bogen som dokumen
tation for, at du er den nuværende lå
ner. Beskadigede eller bortkomne
bøger skal erstattes af låneren.

AIDS
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Bogdepotet findes i kantinen. Hvis
du har mistet en bog eller skal have ud
leveret eller byttet bøger, skal du hen
vende dig i depotet, hvor du også kan
få skiftet batteri til din lommeregner.
Skolens boginspektor er Aage Elvig.

CYKLER
Se parkering.

AF SKOLENS DAGBOG
1987:
20/8 Besøg på Elsams udstilling: »På
vej mod i morgen«.
10/9 Besøg på EDB-messe i Herning.
16/9 Regionsstævne i atletik.
22/9 DSG/LAK høring.
23/9 Fodboldkamp ES-Vejen Gymnasi
um på Statsskolen.
1/10 Fodboldkamp for piger ES-Tarm
Gymnasium på Statsskolen.
Uge 41 3æ på studierejse til Alsace.
8/10 Fodboldkamp for piger ES-Varde
Gymnasium på Statsskolen.
Uge 42 3ab oå studierejse til Rom.
3oq på studierejse til Praha.
3å på studierejse til Canterbury.
3xyzS på studierejse til København.
26/10 AIDS orientering for alle klasser
begynder, ved lektor Kirsten Pontop
pidan.
2/11 Forældremøde for 1a og 1z.
4/11 Neotun viser filmen Hærværk.
10/11 3a oå ekskursion til renseanlæg
Øst.
16/11 Forældremøde for 1æ, 1ø og 1å.
23/11 Orienteringsmøde på Hærens Of
ficersskole.
27/11 Tommis rock-show.
1/12 Sang- og musiktur til Ho.
14/12 Neptun viser filmen Flamberede
Hjerter.
16/12 Basketball stævne for piger.
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18/12 Basketball stævne for drenge.
21/12 Neotuns volleyball finalestævne.
22/12 Juleafslutning.
1988:
4/1 Skolen begynder igen.
5/1 Jakob Holdt viser Amerikanske Bil
leder med foredrag.
12/1 Forældrekonsultation 1a og 1z.
13/1 Neptuns generalforsamling.
14/1 3b til orientering oå Arbejdsfor
midlingen.
14/1 Forældrekonsultation for 1b, 1x, 1y.
18/1 Forældrekonsultation for2.g og 3.g.
20/1 Koncert med Bo Stief.
Uge 4 Emneuge for 1æ,ø,å i fysik/kemi
og biologi.
26/1 1æ og 1å på vadehavstur.
27/1 Volleyballstævne for drenge på Se
minariet.
27/1 1æog 1å besøger renseanlæg Øst.
27/1 Introduktionsmøde om gymnasiet.
28/1 Uddannelses-og erhvervsoriente
ring for 1. og 2. HF og 2. og 3.g.
2/2 Hele skolen fejrer Kyndelmisse.

4/2 Statsskolens Blues Band spiller på
Teknisk Skole.
13/2 Det store skolebal.
17/2 2cxS på ekskursion til København.
19/2 Kontaktbesøg på Holty Gymnasi
um i Wunstorff ved Hannover.
7/3 Mozarts Kroningsmesse opføres på
Statsskolen med følgende medvirken
de: Vestjysk Symfoniorkester og kor
fra gymnasierne i Varde, Grindsted og
Tarm samt fra Statsskolen.

10/3 3zF på ekskursion til København.
Uge 12 2z på studietur til Paris.
2acxy på studietur til Rom.

i

8/4 Opførelse af musicalen Thors Rejse.
Uge 15 Emneuge for 1æ,ø,å om masse
kommunikation.
21/4 Besøg fra Hölty Gymnasium.

Pedel Werner Pedersen,
15.11.1925-29.5.1988
Fhv. pedel Werner Pedersen sov stille
hen den 29. maj 1988.
Werner Pedersen begyndte på Stats
skolen i 1958 og blev tjenestemandsan
sat som pedel i 1966, en stilling han be
stred indtil han 31. oktober 1985 gik på
oension.
Werner Pedersen var respekteret af
lærere og elever. Han betragtede em
bedet som et kald, og når han bestræb
te sig på at holde skolen ren og intakt
skulle andre også vise hensyn.
Klokken fem stod skolen omhygge
ligt rengjort, alle borde og stole var på
plads, og den orden skulle der nødigt
ændres på før næste morgen.
Det var vel hans lykke, at han kom til
at virke på en skole, hvor eleverne viste
nogenlunde respekt for offentlig ejen
dom, og hvor man derfor faktisk ikke
kendte til ødelæggelse og vandalisme.
Werner Pedersen bidrog til at elever
ne i hvert fald fik lært at vise denne re
spekt for skolens inventar og rengørringspersonalets arbejde.
Da Werner Pedersen gik på pension
var han udslidt af mange års arbejde,
og de få pensionsår der blev ham til
delt, gav ham ikke de glæder man kun
ne have undt ham.
Vi vil mindes Werner Pedersen som
en trofast og nidkær medarbejder.
Birger Kledal.
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DATALOGI

FERIE OG FRIDAGE, 1988/89

Eleverne har adgang til at benytte ud
styret i datalokalet i skolens åbningstid.
Datavejleder: Ellen Husted.

1988
Sommerferie til fredag den 5. august.
Efterårsferie: Mandag den 17. oktober
til fredag den 21. oktober.
Juleferie: Fredag den 23. december til
mandag den 2. januar.
1989
Vinterferie: Mandag den 13. februar til
fredag den 17. februar.
Påskeferie: Mandag den 20. marts til
mandag den 27. marts.
St.Bededag: Fredag den 21. april.
Pinseferie: Mandag den 15. maj.
Sommerferie: Mandag den 26. juni til
fredag den 11. august.

EKSKURSIONER
I alle fag kan der afholdes ekskursion
er af en eller flere dages varighed. Disse
har altid et fagligt og et socialt formål,
og den ændrede arbejdsform i forhold
til normal skolegang giver stor arbejds
glæde og følgelig stort udbytte. Ofte er
sådanne ekskursioner forbundet med et
vist forarbejde hjemme på skolen, og det
indgående arbejde som en ekskursion
indebærer vil altid være led i klassens
eksamenspensum. Således er deltagel
se i ekskursioner obligatorisk. Skolen
yder tilskud til dækning af udgifterne i
form af en fast ydelse pr. elev pr. dag.

ELEVRÅDET

I de første uger af det nye skoleår
vælges repræsentanter og suppleanter
af de enkelte klasser, mens formand
skabet vælges internt i elevrådet. For
mandskabet består af 6 elever fra for
skellige årgange, heraf mindst én hf’er.
Vi opfordrer de nye elever på Esbjerg
Statsskole til at møde op til elevråds
møderne, eventuelt stille op til for
mandskabet, og være aktiv, da elevrå
det er en forudsætning for godt miljø
på skolen.
Det medansvar rådet varetager for
udsætter, at der arbejdes på tre planer:
Internt på skolen, på amtsplan og på
landsplan.
Elevrådet forbereder DIG på medbe
stemmelse i et demokratisk samfund.
Og husk: Elevrådet er til for elevernes
skyld og ikke omvendt.
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FORSIKRING

Eleverne er ansvarlige for lånte bø
ger, ligesom forsætligt eller skødesløst
ødelagte genstande på skolen vil blive
krævet erstattet. En privat forsikring vil
i mange tilfælde kunne dække tabet.
Ved omklædning til gymnastik bør man
deponere ure og punge hos gymnastik
læreren.
Hvis du har mange penge med i skole
en dag, bør de deponeres på kontoret.
FORSØG

På Esbjerg Statsskole vil der være flg.
forsøg i gang i skoleåret 1988/89:
2g: Strukturforsøget «Fælleslinien« med
3 klasser.
2g: Matematisk-kemisk forsøgsgren, eet
hold.
2g: Samlæsning af fysik og kemi på sam
fundsmatematisk gren.
3g: Matematisk-kemisk forsøgsgren, eet
hold.
3g: Fransksproglig forsøgsgren, eet hold.
3g: Samlæsning af fysik og kemi på sam
fundsmatematisk gren.

FORSØMMELSER

Se under mødepligt.

FORÆLDREMØDER

afholdes normalt for 1g’s forældre i ja
nuar måned.
I HF afholdes normalt ingen forældre
møder.

FÆLLESARRANGEMENTER
tilrettelægges af Fællesudvalget nogle
gange i løbet af året for alle skolens
elever og lærere.
Alle kan komme med forslag til fæl
lesarrangementer. Der er mødepligt
- for fællesarrangementer er undervis
ning bare på en anden måde. Husk
iøvrigt: Når man skulker fra undervis
ning, er det mest sig selv man snyder.

FÆLLESLINJE
Se forsøg

FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af 4 elevrepræ
sentanter, hvoraf den ene er elevrådsfor
manden, 4 lærerrepræsentanter heri
blandt lærerrådsformanden, samt rek
tor, der er udvalgets formand. Repræ
sentanter vælges for et år, ved skole
årets begyndelse. Elevrepræsentanter
ne vælges blandt alle elever.

Fællesudvalget træffer afgørelse
vedrørende fællesarrangementer, stu
diekredse, faciliteter og praktiske for
hold på skolen, fritidsaktiviteter samt
skolefester.

GLEMTE SAGER

Tøj, madkasser m.v. bliver lagt i skab
et ved indgangen til drenge gymnastik.
-Skabet er ikke aflåst-. 3 til 4 gange om
året vil disse ting blive lagt til gennem
syn i kantinen. Hvis tingene ikke er fjer
net ved disse gennemsyn, bliver de af
leveret til genbrugscenteret.
Værdigenstande: Se i glasskabet ved
gymnastikteori, eller spørg på kontoret
eller ved pedellen. Uafhentede effekter
vil blive afleveret til genbrugscenteret i
starten af sommerferien.

IDRÆT

DISCIPLINER: Vi arbejder med en bred
vifte af aktiviteter - traditionelle som f.eks.
atletik, boldspil, konditions- og styrketræ
ning og mere utraditionelle som gøgl, ak
robatik, dans og dramatik. I år har vi des
uden været i roklubben, skøjtehallen og
dyrket windsurfing.
FRISPORT: Du har i perioder mulig
hed for at deltage i frisport.
KONKURRENCER: Hvert år deltager
vi i regionale turneringer i fodbold, bas
ketball, volleyball og atletik for både dren
ge og piger.
ANDET: Hvert år deltager vi også i al
ternative regionsstævner. I år var akti
viteten tchoukball.
Ved juletid har vi en festlig intern volleyball-turnering på tværs af klasserne
og med lærerdeltagelse. Det sker des
uden, at klasser udfordrer lærerne til en
fodboldkamp.
Vi arbejder også på at have idrætslig
kontakt med byens øvrige læreanstalter.
Således spillede vi i år fodboldkamp
med HTX-eleverne både med drenge- pi
ge- og mixhold.
Vi har fået et tysk venskabsgymnasium
i nærheden af Hannover, og vi forbered
er et samarbejde også på det idrætslige
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område. Lærerne baner vejen i form af
en fodboldkamp på Holty Gymnasium i
begyndelsen af skoleåret.
Har du forresten lyst til at danse, kan
du deltage i den årlige musical i foråret.
TILVALG: Med gymnasiereformen har
du mulighed for at vælge idræt som valg
fag i 2. og 3.g, hvilket indebærer et for
øget timetal i faget. Faget omfatter såled
es også idrætsteori, og der bliver som i
andre valgfag en afsluttende eksamen.
FRITAGELSE: Fritagelse for idræt kan
kun ske på grundlag af lægeattest eller
hvis hindringen for fysisk aktivitet er umiddelbart indlysende.

ler med kantinebestyreren om kantin
ens vareudvalg, åbningstid og priser.
Kantineudvalget kontrollerer kantinens
regnskab.
Lærerrepræsentanter er
Bent Lisdorf og Jens Risom. Elevre
præsentanter vælges i august.

KARAKTERER
HF: kun eksamenskarakterer.
Gymnasiet: standpunktskarakterer i
december og i marts samt årskarakterer
i slutningen af skoleåret.

KLÜVER-FONDEN

KANTINE
Kantinen er åben hver dag til følgen
de tider:

08.55-09.10, 09.45-09.55
10.40-12.00, 12.45-12.55,
sidstnævnte tid dog ikke fredag, endvi
dere er der lukket når der afholdes mor
gensamling.
Der føres letmælk, juice, yoghurt,
snacks, mineralvand, kaffe, the, choko
lade, rundstykker, smørrebrød, toasts
m.v. (toasts skal dog forudbestilles), is,
samt frugt.
For at holde priserne på så rimeligt et
leje som muligt - og holde de mange
åbningstider - er det nødvendigt at I
selv hjælper til med at holde orden i
spisesalen, såsom samle service for en
den af bordene ud mod midtergangen,
fjerne affald, sætte stole op - og ikke
bruge servicet til tobaksaffald. Disse
små ting er med til at skabe et godt for
hold til kantinepersonalet.

Kantineudvalget består af tre elever
og to lærere. Kantineudvalget forhand
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er grundlagt af en tidligere geografilæ
rer ved skolen T. Klüver. Den bestyres
af et medlem af lærerrådet, valgt for et
år ad gangen og rektor. Har man øko
nomiske problemer i forbindelse med
en ekskursion, afleverer man en skrift
lig ansøgning om tilskud til denne. I an
søgningen oplyses de forventede ud
gifter, det ønskede beløbs størrelse,
ekskursionens varighed, samt en be
grundelse for ansøgningen.

KONTAKT

I skoleåret 1987/88 har elever og læ
rere fra Esbjerg Statsskole aflagt besøg
på flere virksomheder og institutioner,
bl.a. i forbindelse med 30 timers kursus
i EDB for 1g.
Vi har besøgt: Vølund Energy A/S, Na
turgas Syd, Vejen, Vestfrost A/S, Arbejds
formidlingen og AB Shipping.
Esbjerg Statsskole takker for velvilje
og imødekommenhed fra virksomheder
og institutioner, og vi håber på fortsat
godt samarbejde.

KONTORET

På kontoret afhentes ansøgningsske
maer til legater, SU, befordringsgodt
gørelse. Kontoret udleverer efter
anmodning bekræftelse på skolegang,
udskrift af eksamensprotokollen. Husk:
ændringer af navn og adresse skal
straks meddeles kontoret.
Kontoret kan kun undtagelsesvis på
tage sig at viderebringe meddelser til
eleverne.

Du kan få hovedpinepiller på kontoret.
Kontortid kl. 9-14, kontoret er lukket i
1. frikvarter.

KFS
OBS!
Davs, vi er nogle elever, der samles til
KFS (KFS = kristelig forening for stu
derende) på skolen. Vi samles, fordi vi
tror på Gud, som giver livet mening for
han er sandhed, kærlighed og glæde.
Kom og vær med til musik, sang,
bøn, andagt og hygge.
Er du frisk, så ses vi i lok. nr. 10
kl. 11.45 - 12.00 tirsdag og torsdag.

Hilsen os.

LEGATER
Blichfeldts Legat:
Afkast ca. 1.200,- kr. gives til årets stu
dent med det højeste gennemsnit.
Engers Hansens Boglegat:
Afkast ca. 500,- kr. uddeles ved skole
årets afslutning i flere portioner som
støtte til bogkob.
Esbjergensersamfundets Legat:
Afkast ca. 1.400,- kr. uddeles i en eller
flere portioner ved skoleårets afslut

ning som støtte til ferie for skolens ele
ver.
Ansøgning på skema senest 1. maj.
Esbjerg Statsskoles Jubilæumslegat:
Afkast ca. 4.000,- kr. ydes til flittige og
modne elever som støtte til fortsat
skolegang på Statsskolen.
Ansøgning på skema senest 1. maj.
Esbjerg Statsskoles Legatfond:
Afkast ca. 3.800,- kr. ydes som studie
støtte til dygtige og flittige elever, ud
gået fra Esbjerg Statsskole.
Ansøgningsfrist 15. august.
Esbjerg Statsskoles Studiefond:
Fondens midler udlånes til studerende,
udgået fra Esbjerg Statsskole, specielt
til hjælp i begyndelsen af studierne.
Ansøgningsfrist 15. september.
Lektor H.E. Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 40.000,- kr. gives til
flittige elever og studerende udgået fra
Esbjerg Statsskole.
Ansøgningsfrist 15. januar.
Neptun Legatet:
Stiftet 1986. Legatet tilstræbes ved ga
ver og på anden måde at blive så rigt, at
det årlige afkast kan dække et års stu
dier ved en højere læreanstalt.
Legatet uddeles af skolerådet på ind
stilling af bl.a. Neptuns bestyrelse.
Pedel H.P. Jensen og Hustrus Minde
legat:
Afkast ca. 1.800,- kr. gives ved juleaf
slutningen i en eller flere portioner til
flittige og trængende elever.
Ansøgningsfrist 1. december.

LUKKETIDER

Vedr. lukketider:
Skolen åbnes hver dag kl. 7.00 og luk
ker efter 9. time kl. 16.30, fredage dog
kl. 16.00. Ophold på skolen efter almin
delig skoletid kun i forbindelse med
skolearbejde.
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LÆRERFORSAMLING

er sammensat af samtlige lærere ved
skolen. Lærerforsamlingen drøfter for
hold vedrørende undervisningen og
eleverne, f.eks. karaktergivning og op
rykning til højere klasse. Elever har
ikke adgang til disse møder.

endvidere gennemført en antirygekampagne sammen med elevrådet. Indtæg
terne kommer bl.a. fra salg af pitabrød
og sandwiches under Neptunfesterne.
Miljøudvalget opfordrer alle de nye ele
ver til at gøre noget for miljøsagen.

MUSIK

LÆRERRÅD

består af samtlige lærere. Lærerrådet
beslutter, hvorledes skolens bevillinger
til bøger og materialer skal anvendes
og har større eller mindre indflydelse
på skolens øvrige anliggender. Til mø
derne kan repræsentanter fra elevrådet
inviteres. Disse har taleret, men ikke
stemmeret.
Lærerrådsformand: Lars Mikkelsen.

MEDBESTEMMELSE
HF-bekendtgørelsens § 6 og gymna
siebekendtgørelsens § 24 giver elever
ne medbestemmelse om undervisning
ens form og indhold. Det betyder, at
undervisningen skal tilrettelægges i et
samarbejde mellem lærer og elever
under hensyntagen til de gældende
regler for faget. Medindflydelse forud
sætter, at man kender sine rettigheder
og pligter. Kun ved indsigt og gennem
aktivitet kan man få medindflydelse.
Medbestemmelse er ikke blot be
grænset til det rent undervisningsmæs
sige. Du kan også være med til at
præge det generelle gymnasiemiljø.

MILJØUDVALGET

søger at forbedre miljøet på Esbjerg
Statsskole. BLa. har udvalget indkøbt
adskillige grønne planter, og det har
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Efter skoletid er der mulighed for at
deltage i den frivillige musik, som bl.a.
består at et kor, jazz-blues orkester og
forskellige sammenspilsgrupper.
Alle interesserede kan deltage!
Sammenspilsgrupperne
oprettes
ud fra musikinteresse, og musikloka
lerne stilles til rådighed, men først efter
en instruktion i brug af musikanlægget.
Enkelte personer har også mulighed
for at benytte musiklokalerne, og kan
på rimelige betingelser låne nogle af
skolens musikinstrumenter.
Koncerter og andre udadvendte akti
viteter hører med til musikudøvelsen.
Musikalske indslag er velkomne ved
morgensamlinger og fællesarrange
menter og ved forårskoncerten, der er
en årlig tilbagevendende begivenhed,
optræder skolens elever med forskelli
ge musikalske indslag.
Forårskoncerten 1988 bød på musical’en »Thors rejse«, som er skrevet af
André Demidoff og hvis handling byg
ger på den nordiske mytologis beret
ning om Thors brudefærd.
Planlægningen af næste forårskon
cert er så småt i gang, idet der arbejdes
på at opføre endnu en musical. »Esbjerg
Statsskoles Theatercompagnie« er i
den forbindelse blevet stiftet af elever
og lærere, der er aktive indenfor musi
cals.
Skolens kor laver forskellige ting.
Sidste år medvirkede koret ved en jule
koncert i Zions kirke samt i opførelsen
af Mozarts »Kroningsmesse«, som var

Gengivelse af billedtæppe:
Drømmen af Astrid Demidoff (f.1946).
Gave til skolen fra kunstneren.
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et samarbejde mellem kor fra Varde og
Grindsted gymnasier, Vestjysk Gymna
sium i Tarm, Esbjerg Statsskole og Vest
jysk Symfoniorkester. Dette korsamar
bejde og samarbejdet med Vestjysk
Symfoniorkester blev startet i år og skal
genoptages hvert 3. år, således at sko
lens elever i løbet af deres gymnasietid
har chancen for at synge med et pro
fessionelt orkester.
Jazz-blues orkestret (Margretes jazz
band) blev oprettet i efteråret 1987 og
har spillet til nogle af skolens arrange
menter, bl.a. »Det store skolebal«. Re
pertoiret er blues, jazz, rock’n’roll og
rock og orkestrets besætning består af
en rytme og blæsergruppe samt sange
re. Alle der spiller f.eks. saxofon, klari
net, trompet, horn og tværfløjte og ger
ne vil synge blues-rock er velkomne.
Såvel koret som orkestret planlægger
en tur en gang til efteråret til vort ven
skabsgymnasium i Tyskland.
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MØDEPLIGT
Der er mødepligt i såvel gymnasiet
som på HF-kurset. Der føres nøje regn
skab med elevernes tilstedeværelse.
Ved længerevarende sygdom kan der i
visse tilfælde arrangeres undervisning i
hjemmet eller på hospital. Kortere fra
vær meddeles skolen skriftligt med an
givelse af årsagen til fraværet under
skrevet af forældrene. Elever over 18 år
kan selv underskrive.
Elever, der har passet skolearbejdet
d.v.s. afleveret de skriftlige opgaver og
ikke forsømt, får tilladelse til at gå til
eksamen i begrænset pensum, og gym
nasieelever endvidere i et begrænset
antal fag.
Dårlig pasning af skolearbejdet kan
medføre:

er alternative arrangementer udover
festerne: bl.a. filmaftener, debatter, fo
redrag o.s.v.
Umiddelbart efter sommerferien af
holdes den ordinære generalforsamling,
hvor bl.a. bestyrelsen sammensættes.
Alle elever og lærere har adgang til ge
neralforsamlingen, og Neptun opfor
drer i særdeleshed de nye elever til at
være aktive i foreningen.
Det er sjovt, spændende og interes
sant at være Neptunmedlem, men sam
tidig dog hårdt, idet medlemsskab af
bestyrelsen betinger, at man deltager i
oprydningsarbejdet efter festerne.
I øvrigt skal det tilføjes at samtlige
elever på skolen skal købe et Neptunkort for at få adgang til festerne.

OPSLAGSTAVLER
1. at man ikke oprykkes i næste klasse.
2. at man skal til eksamen i alle fag og
fuldt pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

Opslagstavlen over for lærerværelset
på 1. sal er den officielle opslagstavle.
Her opsættes meddelelser fra rektor,
inspektor, studievejleder etc. Læg
jævnligt vejen forbi og læs opslagene
grundigt.

NEPTUN
ORDENSREGLER

Neptun blev grundlagt i 1910 og er
Statsskolens elevforening. I begyndel
sen var det primære formål med fore
ningen at arrangere litterære foredrag,
digtkonkurrencer og andet kulturelt.
De traditionelle Neptunfester var såle
des noget sekundært i forhold til fore
ningens øvrige arrangementer.
Siden er udviklingen gået i en anden
retning, og festerne er i dag det egentli
ge eksistensgrundlag.
Imidlertid er der fremkommet ønsker
i Neptun og fra anden side om at gen
optage disse øvrige »arrangementer«.
Ikke forstået sådan, at Neptun skal væ
re en litterær forening. Det man ønsker

Ordensreglerne er få og derfor nem
me at overholde:

1. Indtagelse af alkoholiske drikke og
andre rusmidler er ikke tilladt.
2. Tobaksrygning og indtagelse af mad
og drikke er kun tilladt i kantinen,
dog er tobaksrygning forbudt i spise
frikvarteret.
3. Man rydder op efter sig både i under
visningslokaler og i kantinen og hæn
ger stolen op på plads.
4. Kortspil om penge er ikke tilladt.
5. Man viser hensyn - også offentlig
ejendom behandles hensynsfuldt.
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PARKERING
Vedr, parkering:
Biler og motorcykler henvises til parke
ringspladsen indkørsel fra Haraidsgade
eller på gaden mod den side der vender
ind mod skolen.
Cykler og knallerter parkeres under
lætagene i skolegården og i området
mod øst, indkørsel fra Svendsgade og
Haraidsgade.
Der må ikke parkeres biler, cykler,
knallerter i opkørselen ved container
en.

PEDEL

Pedellens kontor finder du i kælderen.
For at dagligdagen skal kunne fungere
så gnidningsløst som muligt, bedes du
meddele fejl og mangler til pedellen.
For at hjælpe rengøringsassistenter
ne, og for at få så godt et miljø som mu
ligt, beder vi dig være os behjælpelig
med oprydningen af klassen/elevkantinen, når du forlader denne.

ers, først 1 .g’erne og bagefter 2.- og 3.g'
erne, og tilsidst almindelig baltilstand.
Til denne fest inviterer vi forældrene til
1. og 3.g og 2.HF.

Allerede før jul bliver der indkaldt til
møde for alle, der er interesserede i at
deltage i organiseringen af skoleballet
og revyen. Forskellige udvalg bliver
nedsat: barudvalg, billetudvalg, musik
udvalg etc.

RINGETIDER

1. time 8.10- 8.55
2. time 9.00- 9.45
3. time 9.55-10.40
4. time 10.50-11.35
spisepause 11.35-12.00
5. time 12.00-12.45
6. time 12.55-13.40
7. time 13.50-14.35
8. time 14.45-15.30
9. time 15.40-16.25

SKOLERÅD
PÆDAGOGISK VÆRKSTED
Elever må kun opholde sig i pæd.
værksted i følgeskab med lærer (f.eks. i
forbindelse med arksamling og hæftning). Antallet af elever bør i sådanne
tilfælde normalt ikke overskride tre.

SKOLEBALLET

Hvert år afholdes det traditionelle
Store Skolebal, som afviger fra Neptunfesterne ved dets specielle form. Det er
2.g'ernes opgave at arrangere dette bal.
hvis forløb er som følger: først en revy,
lavet og opført af eleverne på skolen,
spisning med forældre, derefter lanci
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Efter skolestyrelseslovens § 41 skal
derved hver amtskommunal gymnasie
skole være et skoleråd, der består af:
et amtsrådsmedlem (U-K formand
Ruth Jensen er udpeget af amtsrå
det for valgperioden 1986-90).
to medlemmer valgt for to år af og
blandt forældre til (umyndige) ele
ver på skolen.
rektor, lærerrådsformanden og
yderligere en lærer.
to repræsentanter for elever og
kursister, hvoraf en SKAL være HFkursis't, valgt af og blandt elever og
kursister på skolen.
en repræsentant valgt af og blandt
skolens teknisk-administrative per
sonale.

Christian IVs byplaner og bygninger er
ofte arbejdsemner for klasserne på eks
kursioner til København.
Christian IV-året vil sikkert yderligere
inspirere til arbejdet med disse emner.
Billedet er en gengivelse af et orginalstik fra 1629 af den hollandske kobber
stikker Simon de Pas.
Billedet er 1959 skænket skolen afen
tidligere elev, dr.med. Ove Brinch, der
også overdrog skolens bibliotek en stor
bogsamling, hovedsagelig vedrørende
historiske emner.

§
42.
Skolerådet
formidler
sammen med lærerrådet et samarbejde
mellem skole og hjem og sørger for et
oplysningsarbejde blandt skolens for
ældre, der tager sigte på en forståelse
af elevens situation i skolen.
• Stk. 2. Det medvirker ved løsningen
af sociale opgaver, der er knyttet til
skolen.
Stk. 3. Det godkender efter indstilling
fra lærerrådet den ugentlige arbejds
plan.
Stk. 4. Det kan stille forslag til amts
rådet om tilvejebringelse og forbedring
af skolelokalerne samt om disses forsy
ning med materiel og inventar.
Stk. 5. Det medvirker ved behandlin
gen af amtskommunale skolebyggesa
ger i overensstemmelse med de regler,
der fastsættes i henhold til § 36, stk. 5.
Stk. 6. Det kan fremsætte forslag til
den del af amtskommunens budget,

der vedrører den pågældende skole.
Efter anmodning fra skolerådet skal
amtsrådet lade dette træffe beslutning
om anvendelsen af dele af budgettet,
der vedrører skolen, efter nærmere af
amtsrådet fastsatte retningslinjer. Sko
lerådet afgiver i forbindelse med den
årlige budgetbehandling indstilling om
størrelsen af bevillinger, der er omfattet
af en sådan ordning.
Stk. 7. Det udfærdiger ordensregler
for skolen.
Stk. 8. Sager vedrørende enkelte ele
ver kan kun behandles i skolerådet,
hvis den pågældende elev er indforstå
et hermed.
Stk. 9. Skolerådet kan afgive udtalel
ser og stille forslag til amtsrådet om
alle spørgsmål, der vedrører skolen.
Det skal afgive erklæring i alle sager
vedrørende skolen, der forelægges det
af amtsrådet.
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SKRIFTLIGE OPGAVER

skal afleveres til tiden. Undladelse her
af registreres ligesom forsømmelser og
kan få alvorlige følger. Se under møde
pligt.

SKRIVEMASKINER

Eleverne må benytte de maskiner,
der står på AV-gangen.

STUDIEKREDSE

Ønsker en gruppe elever at studere et
emne, der falder uden for den alminde
lige undervisning, og kan en kvalifice
ret lærer skaffes, ansøger man om op
rettelse af studiekredsen hos fællesud
valget. Studiekredsen afholdes udenfor
almindelig skoletid.

STUDIEREJSER
Langt de fleste klasser eller grenhold
vil i løbet af gymnasiets tre år få mulig
hed for at komme på studierejse til ud
landet.
Studierejse kan deles i studie og rej
se, og det er præcis, hvad det hele går
ud på. Inden for hele gymnasiets fag
række er det muligt at arrangere stu
dieture til udlandet, det kræver blot at
lærer og elever er enige om et emne og
rejsemål. Emnet indgår så senere i ek
samenspensum sammen med det øvri
ge stof. Der er bare den fordel, at ele
verne har oplevet store dele af eksa
menspensum. I geografi kan man ople
ve at hollandsk landbrug faktisk svarer
til bogens beskrivelser, i historie, at
Versailles er mere genialt end beskre
vet, i tysk at de også kan forstå en og
man kan føre en samtale, i kemi at form
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lerne benyttes i virksomheder og så vi
dere.
En vigtig del af studierne i forbindelse
med rejsen er forberedelserne. I visse
tilfælde kan man guide sine kammera
ter rundt, det går udmærket, selv om
man ikke har været på stedet før, bare
man har forberedt sig grundigt.
Dette leder over til selve rejsen. Hvis
man er heldig, kan man også lære en
lille smule om det at rejse. Når man selv
er med i planlægningen, selv skal sørge
for transport, forplejning og være på
egen hånd udover studietiden, oplever
man at verden er anderledes end hjem
me. Det kan både være positivt og ne
gativt. Tørre lommesmerter kan opstå,
fordi man ikke gider se på spisekortet
inden man bestiller; men samtidig kan
det være at »huset« ofrer en dessert,
fordi man har bestilt stort. Disse erfa
ringer, sammen med dette at planlæg
ge en rejse, er gode at have med senere.
Studierejserne er sammen med
ekskursionerne underlagt skolens nor
male regler for mødepligt. Det vil sige,
at deltagelse er obligatorisk. Studierej
ser betales af eleverne selv.
Rejsemål i 1987/88: Rom, Paris, Al
sace, Hamburg, Lübeck, Prag, London,
Canterbury.

STUDIEVEJLEDNING
Studievejledningen forestås af føl
gende vejledere: Hanne Niemann Jen
sen, Hanne Andreasen, Christian Norup, Peter Smith, Ellen Husted Chris
tensen.
Studievejlederne giver vejledning
klassevis og individuelt. Han/hun kan
hjælpe med studievalg og erhvervs
valg, du kan tale med ham/hende om
dine personlige problemer og bruge
ham/hende som kontaktperson til in
stanser uden for skolen.

Du skal vide, at stucievejlederne har
tavshedspligt, dvs. at de oplysninger
han/hun måtte få om dig kun kan vide
regives med din tilladelse. Du skal også
vide, at studievejlederne ikke nødven
digvis er en af lærerne i din klasse.
Studievejledernes kontor findes på 1.
sal ved siden af administrationskonto
rerne.
Hver studievejleder har bestemte træf
fetider, som opslås i alle klasserne ved
skoleårets begyndelse. På kontoret fin
des et erhvervskartotek samt en mæng
de foldere, bøger, hæfter med oplys
ninger
om
studier,
økonomiske
forhold, diverse erhverv, kollegier,
adresser m.m., der er til elevernes dis
position. Desuden bliver der fremlagt
informationsmateriale på hylderne over
for studievejlederkontoret, og også op
slagstavlen til venstre for kontoret kan
være nyttig at studere, hvis du ønsker
aktuelle oplysninger om studier og er
hverv samt kursus såvel indenlands
som udenlands.
SU

For elever, der er fyldt 18 eller fylder
18 inden for næste skoleår, vil der være
mulighed for at opnå såvel stipendier
som statsgaranterede lån gennem
Statens Uddannelsesstøtte. Tildeling af
stipendierne er normalt afhængig af
forældreindtægt, mens statsgarantere
de lån kan fås af alle elever over 18 år
uanset indtægtsforholdene.
Ansøgningsblanketter og nærmere
oplysning kan fås på skolens kontor.
Endvidere vil der i skoleårets begyndel
se blive orienteret nærmere om S.U.

TERMINSPRØVER
Terminsprøver i 3.g afholdes to gan
ge om året.

TOBAKSRYGNING
er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun
tilladt i nichen i kantinen.

TYVERI

forekommer desværre. Hvis du har
mange penge med i skole en dag, bør
pungen deponeres på kontoret.

VIKARORDNING

Sygemelding fra lærere skal tilgå
inspektor kl. 7.55-8.05 (tlf. 05 12 46 88) evt. kl. 18.00-18.30 (tlf. 05 12 58 47).
Meddelelser om skemaændringer
sættes op på skolens officielle opslags
tavle på 1. sal.
Sædvanligvis gives der fri i 1. lektion,
hvorfor insp. som oftest telefone
rer til den elev, der sætter telefonkæ
den i gang - såfremt sygemeldning til
går ham om aftenen. Klasserne/grentilvalgsholdene bør derfor i egen inter
esse etablere telefonkæder og medde
le insp. hvem der starter kæden.
Ved læreres deltagelse i kursus, eks
kursion, lejrskole, censur m.m. oriente
res eleverne i god tid af faglærerne
og/eller insp. Skolens inspektor er Chr.
Norup.

TELEFON

ÅRSPRØVER

Mønttelefon findes ved hovedind
gangen: 05-45 19 69.

Der afholdes mundtlige og skriftlige
årsprøver efter 1. og 2.g.
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Gengivelse af Ole Folmer Hansens ma
leri »GR 1« (Grækenland), indkøbt 1986
af Ribe Amts Kunstudvalg og uddepo
neret 1988 på Esbjerg Statsskole.
Ole Folmer Hansen (f. 1937) har siden
slutningen af 1950’erne arbejdet med de
konkrete udtryksformer, men med me
get afvekslende farvetoner, afhængig af
temaet.
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