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Kirsten Brink
formand for skolerådet.

I det forløbne skoleår har vi i skolerådet
holdt en række møder i en venlig atmos
fære med godt samarbejde, og trods
det at vi har måttet erkende, at spare
kniven også rammer os i disse år, må vi
sige, at vi også kan se tilbage på et år
med positive tiltag.
Vi har beskæftiget os meget med pla
nerne for skolens ombygning, således
at Statsskolen bliver mere up-to-date,
hvad angår det bygningsmæssige. Vi
håber i det nye år at kunne høste udbyt
tet af dette samarbejde, så vi kan byde
elever og ansatte et bedre arbejdsklima
på det miljømæssige område. Specielt
kan vi glæde os til et helt nyt fysikafsnit,
og vi håber og forventer naturligvis, at
de øvrige klasseværelser bliver indrettet
helt tidssvarende.
Med beklagelse og stigende bekym
ring har vi set tendenser til, at besparel
ser nu i budgetforslagene for det kom

mende år også rammer det undervis
ningsmæssige område. Især fordi det
der skulle sikres med gymnasierefor
men, nemlig et rimeligt serviceniveau på
landsplan, herved tilsidesættes.
På disse områder er vi i konstant di
alog med amtet. Det ser desværre ud til,
at undervisningsministeriets bestem
melser om elevbetaling af skolebøger,
skolepenge etc. kommer til at gælde for
alle elever allerede i dette skoleår.
Men vigtigt for det kommende år er
også skolens jubilæum, der jo både skal
planlægges og holdes og blive en mær
kedag for dette snart gamle, traditionsri
ge gymnasium og en fest og glæde for
os alle. Der skal i den anledning bruges
mange fælles »arbejds«kræfter.
Jeg benytter anledningen til at takke
skolen, dens ledelse, de ansatte og ele
verne for åbenhed og godt samarbejde.
Kirsten Brink.

Esbjerg Statsskole er en af seks gymnasieskoler under Ribe Amtsråd

Forsidebilledet er en gengivelse af et maleri af Niels Lergaard, »Landskab« malet i
1940. Udstillet på Grønningen i 1941, købt samme år af undervisningsministeriet og
skænket til skolen. Foto: Poul Madsen.
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Introduktion til
Esbjerg
Statsskole

Velkommen til din nye arbejdsplads,
hvor du skal tilbringe en væsentlig del af
din tid i de næste tre år. Den første tid på
et nyt sted kan virke forvirrende. Nye
omgivelser, mange nye ansigter, nye
omgangsformer, nye regler. Dette intro
duktionsskrift er tænkt som en hjælp til,
at du hurtigt kan føle digftjemme på din
nye skole. En del af oplysningerne kan
også være dig til nytte senere på skole
året.
Vi kan selvfølgelig ikke på de få sider
fortælle alt om gymnasiet, og ved redak
tionens afslutning var det endnu uafkla
ret hvorledes undervisningsministerens
nye beslutning om brugerbetaling mv.
vil blive administreret.
Du vil få nærmere oplysning om dette
og meget andet i løbet af den første uge,
andre oplysninger vil blive givet i løbet af
skoleåret.
løvrigt er du (næsten) altid velkom
men på kontoret.

Esbjerg Statsskole er beliggende i
Svendsgade 19-21 (mellem Torvegade
og Kirkegade). Indkørsel til parkering i
Haraidsgade.
Skolens kontor har åbent alle skoledage
kl. 9-14.
Skolens telefon: 75 12 46 88.
Omstilling til alle lokalnumre.

Mønttelefon: 75 45 19 69.

Uden for kontortid:
Lærerværelse: 75 13 41 98.
Pedel: 75 12 44 54.
Pedel privat: 75 12 84 54.
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1989 - Et jubilæumsår

1989 - ET JUBILÆUMSÅR
Eksamensskole i 100 år - 50 år i
Svendsgade
Esbjerg Statsskoles historie går tilba
ge til 1880’erne. Allerede i 1883 stifte
des en mindre privatskole uden eksa
mensret, som ikke fungerede særlig
godt, hverken pædagogisk eller økono
misk. I 1889 blev skolen omorganiseret
og fik snart efter eksamensret. Der blev
ansat nyt personale under ledelse af den
dynamiske skolebestyrer O. Rybner Pe
tersen, der i 1907 blev udnævnt til skole
direktør for de Vestindiske Øer.

Skolen startede med kun 40 elever,
men allerede i 1890, da man flyttede ind
i den nye bygning i Skolegade, var der
100, og elevtallet steg fortsat i de føl
gende år.

GYMNASIUM

I 1907 startede Esbjergs første gym
nasieklasse, og siden 1910 er der hvert
år udgået en større skare af veluddan
nede studenter fra Esbjerg Statsskole,
som skolen blev døbt, da staten i 1920
overtog Esbjerg Gymnasium og Real
skole sammen med 15 andre private
gymnasieskoler.

Esbjerg Realskole
omkring 1900.
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Esbjerg Statsskole 1939.

50 ÅR I SVENDSGADE
Bygningen i Skolegade blev hurtigt
for trang, og fra 1929 arbejdedes der på
at få bygget en ny skole. Der skulle man
ge forhandlinger til, men i 1937 tog det
fart, bl.a. takket være folketingsmand
Julius Bornholt, og allerede i august
1939 kunne den nye skolebygning i
Svendsgade indvies, en dengang stor,
flot, moderne og lys skole.

Arkitekten betyder meget for en insti
tutions liv.
Kgl. bygningsinspektør V. Norn bygge
de en skole, der stadig er funktionel, vel
fungerende og lys. Den er desuden endnu i nogle år - byens bedste koncert
sal.
Efter den renovering, som Ribe Amts
råd nu har sat i gang, vil Esbjerg Stats
skole i løbet af få år igen stå som i 1939,
en flot, moderne og lys skole.

Esbjergstudenter
1910.
5
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Udvekslingssamarbejde
med Hölty-Gymnasium, Wunstorf

Flere gange har det været forsøgt at få
etableret et udvekslingssamarbejde
med gymnasier i udlandet dog uden
større held, men i efteråret 1987 fik Es
bjerg Statsskole en henvendelse fra
Hölty-Gymnasium i Wunstorf, en by på
ca. 17.000 indbyggere 20 km vest for
Hannover.
Gymnasiet dér har i mange år med
stort udbytte plejet udvekslingstanken,
bl.a. med Frankrig, England, Italien og
USA, og altså nu også i Danmark. Vi har
fået etableret et glimrende og meget
frugtbart samarbejde med Hölty-Gymnasiets ledelse og lærere og ikke mindst
eleverne, et samarbejde, som vi venter
os meget af i de kommende år.
Det startede med, at en lille lærerdele
gation fra Esbjerg Statsskole drog til
Wunstorf i februar 1988 for at oprette de
første kontakter, genbesøget fra Wun
storf fandt sted i Esbjerg i april: derefter
herskede der stor enighed om, at vore
forestillinger og pædagogiske sigte
med samarbejde og udveksling dække
de hinanden så godt, at vi straks kunne
gå igang.
Idéen på længere sigt er, at vi kan bru
ge hinanden, når lejlighed gives, det kan
være fagligt og ikke mindst socialt. For
delen er bl.a., at den private indkvarte
ring gør rejse og ophold meget billigt, og
at vore elever - og lærere - lærer daglig
dagen og leveforholdene i hinandens

lande at kende langt mere intensivt end
på gængse studierejser. Desuden kan
vi, hvad det faglige angår, trække på hi
nandens faglige/lokale sagkundskab,
hvad der gør arbejdet med turene lettere
og indholdet mere spændende for de
implicerede.
Vigtigt er det også at fremhæve den
vægt, der lægges på de private, sociale
kontakter. Således var det første rigtige
udvekslingsarrangement en forlænget
week-end med ca. 45 deltagere fra ES i
Wunstorf i august 1988, hvor vi ubeske
dent mødte op med to elevhold i fod
bold, der vandt stort over vore tyske
værter, mens lærerholdet beskedent
trak sig tilbage med et brækket ben og
et nederlag på 1-0. Stor ære høstede
skolens Blues-Band, der gav offentlig
koncert ved byfesten i nabobyen Stein
hude.
I oktober var et biologi/kemi-hold fra
Wunstorf i Danmark, hvor vi bistod med
arrangementet af mange af de praktiske
ting omkring deres studierejse og også
indkvarterede dem et par dage privat i
Esbjerg.
Fra d. 10.-15. april 1989 var tyskhol
det fra 2.øå (12 elever og Peter Smith) på
studierejse til Wunstorf. Det faglige for
mål med turen var at undersøge den na
zistiske magtovertagelses virkninger i
en lille tysk by. Vi fik i forberedelsesfa
sen tilsendt meget spændende materi-
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ale fra Wunstorf, og fik på stedet al den
hjælp, vi på nogen måde kunne ønske
os, så de 4 grupper havde rigeligt at ar
bejde med. Desuden var vi sammen
med en klasse fra Hölty-Gymnasium på
en tur til den tidligere KZ Bergen-Belsen med et kort ophold i Celle. Turen
sluttede med et besøg i Hannover, hvor
til en lærer fra Hölty ledsagede os.
Efter denne tur arbejdes der på at bi
stå et biologi-hold fra Hölty-Gymnasiet,
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der kommer til Oksbøl i oktober i forbin
delse med et Nordsø-projekt. Desuden
står der en invitation til Blues-Bandet
om at deltage i en Jazz-Festival i Hanno
ver til efteråret.
Med de foreløbige erfaringer kan Es
bjerg Statsskoles elever og lærere se
frem til et fornøjeligt og udbytterigt sam
arbejde med et utrolig gæstfrit partner
gymnasium i Wunstorf.
Peter Smith

Statsskolens
afgangselever 1989
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Bagge, Martin
Cimarosti, Ann
Ebsen, Heidi Elisabeth
Frank, Bente
llleborg, Cathrine
Jensen, Berit Charlotte Kusk
Jensen, Katrine-Lousie
Jensen, Peter Bødker
Knudsen, Martin
Kodal, Gunvor Bank
Krogh-Nielsen, Anna
Lind, Annemette
Lydeking, Birgitte Rosendal
Nielsen, Anne Mette Lykkegaard
Rahbek, Lene
Rambusch, Liz Cathrine
Rasmussen, Anne
Schmidt, Karna
Svehningsen, Anne-Mette Oksbjerg
Sørensen, Christina

3b

Andersen, Iben Hald
Bolding, Dorthe Nybro
Diers, Anne
Ebsen, Dorthe
Elvig, Katrine Løfgren
Holm, Allan Sølvberg
Jakobsen, Tina Svane
Jensen, Cathrine
Jensen, Irene Krog

Jensen, Marianne Høeg
Josefsen, Klaus Stig
Kailesen, Kirsten
Kikkenborg, Pernille
Lolck, Mette Indira Jaya
Lund, Søren
Madsen, Britta Overgaard
Madsen, Pernille Torp
Marker-Olsen, Anders
Schrøder, Ann Margrethe Astrid
Skot-Hansen, Annemette
Slot, Lene
Thomsen, Birgitte

3c
Andersen, Dorte Blomberg
Andersen, Pernille
Hjermitslev, Camilla Sønderby
Jensen, Anne Mette Buhl
Jespersen, Anette
Kristensen, Lone Aaboe
Kristensen, Susanne
Lauritzen, Britta Wadum
Lund, Christian
Petersen, Rikke
Poulsen, Jens Sondergaard
Stig, Dorthe
Thomsen, Hanne Obling

3x
Allin, Rasmus
Andersen, Charlotte
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Bakke,Jens
Bjerregaard, Søren Digmann
Bustrup, Thomas
Hansen, Flemming Michael
Holm, Mario Linde
Holst, Birgit Tange
Jensen, Christian Hoick
Jepsen, Anne Dorte Fugtmann
Kristiansen, Karin Majenborg
Kruse, Brian Runge
Laigaard, Rikke
Lange, Lena
Lundgaard, Jakob
Lundquist, Peder
Madsen, Susanne Gram
Mathiasen, Liselotte Bøgh
Møller, Søren
Nielsen, Lars Bendsen
Nyland, Boris Reinholth
Paulsen, Lene
Rasmussen, Thomas Egebjerg
Richardt, Helle
Sørensen, Morten Bech
Volmers, Pernille

3y
Bækby, Sine Gry
Christensen, Inga
Christensen, Jette
Christensen, Tine Borgen
Christiansen, Charlotte Tølbøl
Gadeberg, Rikke Lene
Geertsen, Jørgen-Anders
Jensen, Søren Holm
Jensen, Troels Stubkjær
Jepsen, Lise Elkjær
Linnet, Hanne
Møller, Charlotte Gyldholm
Nielsen, Brian Kømmel
Nissen, Per Brodersen
Pedersen, Michael Thygesen
Pedersen, Thomas Brorsen
Rasmussen, Niels Bertil Torkel
Skelmose, John
Strandby, Anders
Sørensen, Søren Thoverud
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Tagmose, May-Britt Domar
Thomsen, Hanne Brinch
Toft, Rikke Mortensen
Visby, Norman

3z
Andersen, Anne Dahl
Bache, René
Brink, Bjarke Blucher
Brink, Rune Sørdal
Bundgaard, Ole Sodtmann
Christensen, Betina
Christiansen, Niels Peter
Fabian, Tony
Hansen, David Reinholdt
Hansen, Klaus Verner
Hansen, Nikolaj Kiilerich Blach
Hatamipour-Farshi, Ali
Jensen, Anders Ullrich la Cour
Jørgensen, Michael Holden
Klit, Jesper
Kragh,Jane
Kristensen, Peter
Mylin, Janne
Nielsen, Eva Bøgvad
Nielsen, Kennet Bjørn
Pedersen, Jes Myrup
Pedersen, Peder Wuth
Raunsgaard, Bettina Wittendorf
Rotne, Nina
Toft, Anja Malene
Vejrup, Lisbet Søberg
Vestergaard, Thomas
2p

Andersen, Jette Sloth
Anthoniussen, Poul Løgstrup
Bjerg, Knud Børge
Demidoff, Annebeth
Enevoldsen, Thomas
Engsted, Lone Hyrup
Friis, Per Hansen
Klit, Kirstine
Knudsen, Thomas Holger Elmhøj
Langelund, Jean Finn

Lund, Mette
Møller, Ellen Margrethe
Olsen, Henrik
Pedersen, Jan
Pedersen,Janice
Pedersen, Peter Niels
Pedersen, Ulla Dorthe Rask
Pins, Bettina Villaume
Poulsen, Michael
Rontini, Sofia
Seeberg, Elsebeth Dalsgaard
Sørensen, Helle
2q

Andersen, Mai
Børsmose, Søren Christian
Christensen, Henriette Irene
Clausen, Carina

Hansen, Mikkel
Hau, Per
Jacobsen, Jette
Johannesen, Lene
Knudsen, Henrik Juul
Larsen, Inge Birgitte Frost
Madsen, Mettelise
Nielsen, Heidi
Nielsen, Line
Nielsen, Mogens
Olsen, Anja Aalund
Pedersen, Helle
Rasmussen, Frank Robinson
Sig, Lone Vendelbo
Sørensen, Morten Brinch
Sørensen, Pia Bech
Timmerby, Jan
Tinning, Ben
Trab, Søren Klein

Wünstorf.

11

Skolens
personale

Grethe Andersen (GA)
Kontorassistent
Primulavej 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 13 30

Søren Hauge Andersen (SA)
Kemi, fysik
Morbærlunden 79
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 46 84

Frants Andreasen (FA)
Samfundsfag, historie,
erhvervsøkonomi
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Hanne Andreasen (HA)
Tysk, fransk
Studievejleder
Styrmandsvænget 134
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 77 34

Joan Andreasen (JA)
Dansk, formning
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Agnes Bang
Rengøringsassistent

Inga Brechling
Rengøringsassistent

Peter Bak (PB)
Samfundsfag, historie
Karl Andersensvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 01 56
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Inger Buchard (IB)
Tysk, religion
Slotsvangen 6
6800 Varde
Tlf. 75 22 34 63

Palle Cavan (PC)
Engelsk, filosofi
Lumbyesvej 11
6800 Varde
Tlf. 75 22 23 80

E. Husted Christensen (Hu)
Matematik, datalogi
Studievejleder, datavejleder
Mølledammen 52
6800 Varde
Tlf. 75 22 24 89

Inger O. Christiansen
Rengøringsassistent

Janne Christiansen (JC)
Idræt, biologi
Kraruplundvej
6862 Tistrup
Tlf. 75 29 97 68

Line Dam (D)
Engelsk, latin
Grønvangsvej 51
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 20 08

André Demidoff (AD)
Historie, musik
Bredmosevej 7, Øse
6800 Varde
Tlf. 75 29 84 17

Marianne Eldrup (ME)
Fransk, russisk
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 28 62

Kirsten Elvig (KE)
Fransk, engelsk
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 93 48
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Aage Elvig (Eg)
Fransk, engelsk
Boginspektor
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 93 48

Dorthe Fisker (DF)
Latin, græsk, old.
Skoleparken 7 /2
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 34 65

Torben Gents (TG)
Engelsk, idræt
Vesterled 2/b
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 51

Kirsten Gotfredsen (KG)
Religion, fransk
Havnegade 27/2
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 23 34

Connie Gram (CG)
Engelsk, dansk
Hassellunden 89
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 27 73

Joan Hansen
Rengøringsassistent

John Fjord Hansen (F)
Matematik, fysik, naturfag
GL-tillidsmand
Vesterhavsgade 41
6700 Esbjerg
Tlf. 75 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. 75 25 88 53

Margrete
Hedegaard-Jensen (HJ)
Musik, geografi
Hans Jacobsvej 6
6760 Ribe
Tlf. 75 42 44 91

Preben M. Henriksen (MH)
Matematik, datalogi
Gronlandsparken 42 b
6715 Esbjerg V
Tlf. 75 15 44 29

Bent Hovmand-Olsen (BH)
Dansk, engelsk
Liljevænget 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 64 59

Bent Iversen (Iv)
Historie, dansk
Bibliotekar
Granly Allé 15
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 14 05

Allan Vejlgaard Jensen (AJ)
Samfundsfag, geografi
Syrenparken 56
6760 Ribe
Tlf. 75 42 14 75

Hanne Niemann Jensen (HN)
Samfundsfag, dansk
Studievejleder
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42

Hanne Skalborg Jensen (HS)
Biologi, kemi
Tangevej 92 a
6760 Ribe
Tlf. 75 42 21 26

Ruth Mikel Jensen (RM)
Idræt, dansk
Exnersgade 79/ll/tv
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 26

Viggo Jensen (VJ)
Fysik, matematik
Gormsgade 96/3
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 28 65
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Aage Kaasgaard Jensen (KJ)
Engelsk, dansk
Parkvej 62 b
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 39 45

Äse Bjerre Jensen (ÄB)
Engelsk, fransk
Kastanielunden 49
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 57 63

Peter Jeppesen (PJ)
Matematik
Skemalægger
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42

Tove Jeppesen
Kantinebestyrer

Jens Peter
Sinding Jørgensen (SJ)
Historie, formning
Lodvænget 22, Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 37

Ole Jørner (Jø)
Historie, oldtidskundskab
Kystparken 79
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 37 90

Birger Kledal (Kl)
Historie
Rektor
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 28 62

Flemming Larsen (FL)
Pedel
Svendsgade 17
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 84 54

Ole Gadsbolle Larsen (OL)
Fysik, matematik, naturfag
Sikkerhedsrepræsentant
Vesterled 1
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 83

Tommi Larsen (TL)
Geografi
Gabelsparken 81
6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 94

Jørgen Lind (JL)
Dansk, formning, pædagogik
Strandpromenaden 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 25

Ulla Lind (UL)
Fransk, dansk
Strandpromenaden 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 25

Bent Lisdorf (L)
Fransk, dansk
Forumlundvej 8
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 16 81 61

Erik H. Madsen (M)
Dansk, religion
Kirkegade 92
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 49 40

Hanne Madsen (HM)
Matematik
Tulipanvej 18
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 20 09

Mogens Juul Madsen (JM)
Tysk
Lindevej 14
6720 Nordby
Tlf. 75 16 24 37

Lars Mikkelsen (Mi)
Hist., psykologi,.samfundsf.
Lærerrådsformand
Baggesens Allé 12 b
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 30 73

Alice Mønster (AM)
Kontorassistent
Lodsvænget 44
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 63 73
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Petra Nielsen (PN)
Kontorassistent
Hejmdals Allé 34
Tlf. 7514 25 91

N. Chr. Norup (No)
Fransk
Inspektor, studievejleder
Kirkegade 126
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 58 47

Ole Olesen (O)
Fysik, kemi
Gabelsparken 127
6740 Bramming
Tlf. 75 17 44 55

Ulla Olsen (UO)
Dansk, matematik
Niels Storgårdsvej 4
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 60 73

Karen M. Pedersen
Tillidskvinde for
rengøringsassistenterne

Kirsten Pontoppidan (KP)
Biologi, geografi
Alsbrovej 5
6740 Bramming
Tlf. 75 10 13 30

Jens Risom (JR)
Dansk, religion
Højtoftevej 35
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 94 06

Alice Runge
Rengøringsassistent

Grethe Rørkjær
Rengøringsassistent

Peter Smith (PS)
Tysk, dansk
Studievejleder
Havnegade 9
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 05

Clifford Storkholm (St)
Fysik, kemi, teknikfag
Blomsterparken 62
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 05 44

Ulrik Ullersted (UU)
Spansk, engelsk
Birkelunden 5/1
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 15 85

Henny Wad (W)
Dansk, engelsk
Bjarkesgade 15
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 44 56

Henny Sørensen
Rengøringsassistent
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Opslagstavlen

ADRESSEFORANDRING

Kun undtagelsesvis ydes tilskud til
kørsel med eget befordringsmiddel. An
søgning fås på kontoret.

skal straks meddeles kontoret.

AIDS

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.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

ydes af amtet, når man selv har betalt de
første 210 kr. pr. måned, og når man
bruger billigste offentlige transportmid
del. Har man ikke søgt nærmeste skole,
skal man yderligere betale halvdelen af,
hvad kortet koster udover de 210 kr. pr.
måned.
I tilfælde af sygdom eller midlertidig
invaliditet ydes der vederlagsfri befor
dring til eleven. (Henvendelse herom til
skolen).
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Månedskort til Esbjerg bybusser kan
købes med 50 % rabat, attest kan hen
tes på skolens kontor af elever, der er
bosiddende i Esbjerg kommune.

BIBLIOTEKET
Åbingstid: 7.30-16.30.
Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker,
faglitteratur, lærebøger, danskog uden
landsk skønlitteratur.
Brug: Lektielæsning, gruppearbejde, lit
teratursøgning. Vejledning i brug gives
af de respektive faglærere.
Udlån: I frikvarteret 9.45-10.00.
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: Bent Iversen.

BØGER

Du skal selv betale din lommeregner
og nogle af ordbøgerne. Du vil få nær
mere oplysninger herom, når du møder
på skolen efter sommerferien.

De bøger, der udleveres til dig, er et
lån fra skolen. De skal holde til flere ele
ver end dig, derfor forventes det, at du
binder dem ind, så de ikke slides for me
get, 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 låner.
Beskadigede eller bortkomne bøger
skal erstattes af låneren.
Bogdepotet findes i kantinen. Hvis du
sar mistet en bog eller skal have udleve'et eller byttet bøger, skal du henvende
dig i depotet.
Skolens boginspektor er Aage Elvig.

CYKLER

Se parkering.

ELEVRÅDET

I de første uger af det nye skoleår væl
ges repræsentanter og suppleanter af
de enkelte klasser, mens formandska
bet vælges internt i elevrådet. For
mandskabet består af 6 elever fra for
skellige årgange.
Vi opfordrer de nye elever på Esbjerg
Statsskole til at møde op til elevrådsmø
derne, eventuelt stille op til formandska
bet, og være aktiv, da elevrådet er en
forudsætning for godt miljø på skolen.
Det medansvar rådet varetager forud
sætter, at der arbejdes på tre planer: In
ternt 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.

DATALOGI
FERIE OG FRIDAGE 1989/90

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

EKSKURSIONER

I alle fag kan der afholdes ekskursi
oner af en eller flere dages varighed.
Disse har altid et fagligt og et socialt for
nål, og den ændrede arbejdsform i for
sold til normal skolegang giver stor aroejdsglæde og følgelig stort udbytte.
Dfte er sådanne ekskursioner forbundet
ned et vist forarbejde hjemme på sko
en, og det indgående arbejde som en
skskursion indebærer vil altid være led i
dassens eksamenspensum. Således er
feltagelse i ekskursion obligatorisk.
Skolen yder tilskud til dækning af udgiferne i form af en fast ydelse pr. elev pr.
fag.

1989
Sommerferie til og med fredag den 11.
august.
Efterårsferie: Mandag den 16. oktober til
fredag den 20. oktober.
Juleferie: Juleafslutning 22. december.
1990:
1. skoledag i det nye år: Onsdag den 3.
januar.
Vinterferie: Mandag den 12. februar til
og med fredag den 16. februar.
Påskeferie: Mandag den 9. april til og
med mandag den 16. april.
St. Bededag: Fredag den 11. maj.
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 24.
maj.
Pinseferie: Mandag den 4. juni.
Grundlovsdag: Tirsdag den 5. juni.
Sommerferie: Mandag den 25. juni til og
med
fredag
den
10.
august.
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Eleverne er ansvarlige for lånte bøger,
ligesom forsætligt eller skødesløst øde
lagte genstande på skolen vil blive kræ
vet erstattet. En privat forsikring vil i
mange tilfælde kunne dække tabet. Ved
omklædning til gymnastik bør man de
ponere ure og punge hos gymnastiklæ
reren.
Hvis du har mange penge med i skole
en dag, bør de deponeres på kontoret.

rådsformanden, 4 lærerrepræsentanter
hvoraf den ene er lærerrådsformanden
pedel og rektor, der er udvalgets for
mand.
Repræsentanter vælges for et år, ver
skoleårets begyndelse. Elevrepræsen
tanterne vælges blandt alle elever.
Fællesudvalget træffer afgørelse ved
rørende fællesarrangementer, studie
kredse, faciliteter og praktiske forhok
på skolen, fritidsaktiviteter samt skole
fester.

FORSØG

GLEMTE SAGER

På Esbjerg Statsskole vil der være flg.
forsøg i gang i skoleåret 1989/90:
3g: Strukturforsøget Fælleslinien med 3
klasser.
3g: Matematisk-kemisk forsøgsgren,
eet hold.

Tøj, madkasser m.v. bliver lagt i ska
bet ved indgangen til drenge gymnastik
Skabet er ikke aflåst. 3 til 4 gange on
året vil disse ting blive lagt til gennem
syn i kantinen. Hvis tingene ikke er fjer
net ved disse gennemsyn, bliver de afle
veret til genbrugscenteret.
Værdigenstande: Se i glasskabet ve<
gymnastikteori, eller spørg på kontore
eller ved pedellen. Uafhentede effekte
vil blive afleveret til genbrugscenteret
starten af sommerferien.

FORSIKRING

FORÆLDREMØDER

Skolen afholder forældremøder for
1g’s forældre i september/oktober og
for alle klasser i januar.
FÆLLESARRANGEMENTER

IDRÆT

tilrettelægges af Fællesudvalget nogle
gange i løbet af året for alle skolens ele
ver.
Alle kan komme med forslag til fælles
arrangementer. Der er mødepligt - for
fællesarrangementer er undervisning,
bare på en anden måde. Husk iøvrigt:
Når man skulker fra undervisning, er det
mest sig selv man snyder.

Discipliner: Vi arbejder med en bred vift
af aktiviteter - traditionelle som f.eks. at
letik, boldspil, konditions- og styrketræ
ning og mere utraditionelle som gøg
akrobatik, dans og dramatik. I år har >
desuden været i skøjtehallen.
Frisport: Du har i perioder mulighed fc
at deltage i frisport.
Konkurrencer: Hvert år deltager vi i reg
onale turneringer i fodbold, basketbal
volleyball og atletik for både drenge o
piger.
Andet: Ved juletid har vi en festlig inter
volleyball-turnering på tværs af klassei
ne og med lærerdeltagelse. Det ske

FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af 4 elevre
præsentanter, hvoraf den ene er elev
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desuden, at klasserne udfordrer lærerne
til en fodboldkamp. Vi har fået et tysk
venskabsgymnasium i nærheden af
Hannover, og vi forbereder et samarbej
de også på det idrætslige område. Læ
rerne har banet vejen i form af en fod
boldkamp på Hölty Gymnasium i be
gyndelsen 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 valgfag
i 2. og 3. g, hvilket indebærer et forøget
timetal i faget. Faget omfatter således
også idrætsteori, og der bliver som i an
dre valgfag en afsluttende eksamen.
Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun
ske på grundlag af lægeattest eller hvis
hindringen for fysisk aktivitet er umid
delbart indlysende.

KANTINE

Kantinen er åben hver dag til følgende ti
der:
08.55-09.00
10.45-12.00
09.45-10.00
12.45-12.55
sidstnævnte tid dog ikke fredag.
Der føres mælkeprodukter, juice, mi
neralvand, kaffe, the, choKolade, rund
stykker, smørrebrød, pita, salat, fiber
boller, is, frugt samt bagekartofler og to
ast (bagekartofler og toast skal dog forudbestilles).
For at kunne holde de mange åb
ningstider - er det nødvendigt at I selv
hjælper til, såsom samle service for en
den af bordet ud mod midtergangen og
ikke bruge servicet til tobaksaffald. Dis
se små ting er med til at skabe et godt
forhold til kantinepersonalet.-

KANTINEUDVALGET
består af tre elever og to lærere. Kanti
neudvalget forhandler med kantinebe

styreren om kantinens vareudvalg, åb
ningstid og priser. Kantineudvalget kon
trollerer kantinens regnskab. Lærerrep
ræsentanter er Bent Lisdorf og Jens Ri
som. Elevrepræsentanter vælges i au
gust.
KARAKTERER

Standpunktskarakterer gives i de
cember og i marts samt ved slutningen
af skoleåret, årskarakterer.
KLÜVER-FONDEN

er grundlagt af en tidligere geografilærer
ved skolen T. Klüver. Den bestyres af et
medlem af lærerrådet, valgt for et år ad
gangen og rektor. Har man økonomiske
problemer i forbindelse med en ekskur
sion, afleverer man en skriftlig ansøg
ning om tilskud til denne. I ansøgningen
oplyses de forventede udgifter, det øn
skede beløbs størrelse, ekskursionens
varighed, samt en begrundelse for an
søgningen.
KONTAKT

I skoleåret 1988/89 har elever og læ
rere fra Esbjerg Statsskole aflagt besøg
på flere virksomheder og institutioner. Vi
har haft kontakt med:
Eigil Gammelgaard, Laboratoriet, Slag
teriet, Gammelby Ringvej.
Speciallæge i dermatologi, Eivind Niel
sen, Dan marksgade 21.
Farmaceut P. Jensen, Krone Apotek,
Kongensgade 36.
Susanne Broge, EEG-afdelingen, Esb
jerg Centralsygehus.
Patologisk Institut, Esbjerg Centralsy
gehus, overlæge Per Thomsen og Lone
Gårde.
Løvens kemiske Fabrik, Måde.
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KJ-fabrikken i Hjerting.
Ved indførelsen af gymnasiereformen
er der kommet nye fag ind i gymnasiet.
Her iblandt erhvervsøkonomi.
I den forbindelse skulle der ske en ef
teruddannelse af lærere. Denne efterud
dannelse var ganske omfattende og be
stod af en teoretisk del og en projektdel,
hvor en konkret virksomhed skulle an
alyseres. Til gennemførelsen af projekt
delen var jeg så heldig at få et samarbej
de med KJ-maskinfabrikken a/s i Hjer
ting.
Direktør Gerd Friis-Knutzen stillede
med stor velvilje og interesse regns
kabsmateriale og meget andet til min rå
dighed. Samtidig med afsatte han me
get tid til diskussioner af mit projekt, både i selve analysefasen og i en gen
nemgang af det færdige projekt.
Det var jeg selvfølgelig meget glad for,
ikke mindst fordi det fremgik af vores
samtaler, at virksomheden også frem
over vil være velvillig stemt over for et
samarbejde omkring det nye fag er
hvervsøkonomi.
Frants Andreasen

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, befordringsgodtgø
relse. Kontoret udleverer efter anmod
ning bekræftelse på skolegang, udskrift
af eksamensprotokollen. Husk: ændrin
ger af navn og adresse skal straks med
deles kontoret.
Kontoret kan kun undtagelsesvis på
tage sig at viderebringe meddelelser til
eleverne.
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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 stude
rende) 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 bogkøb.
Esbjergensersamfundets Legat:
Afkast ca. 1.400,- kr. uddeles i en eller
flere portioner ved skoleårets afslutning
som støtte til ferie for skolens elever.
Ansøgning på skema senest 1. maj.
Esbjerg Statsskoles Jubilæumslegat:
Afkast ca. 4.000,- kr. ydes til flittige og
modne elever som støtte til fortsat sko
legang 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, udgå
et fra Esbjerg Statsskole. Ansøgnings
frist 15.august.
Esbjerg Statsskoles Studiefond:
Fondens midler udlånes til studerende,
udgået fra Esbjerg Statsskole, specielt

til hjælp i begyndelsen af studierne. An
søgningsfrist 15. januar.
Lektor H.E. Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 40.000,- kr. givestil
flittige elever og studerende udgået fra
Esbjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15.
januar.
Neptun Legatet:
Stiftet i 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 indstilling af
bl.a. Neptuns bestyrelse.
Pedel H.P. Jensen og hustrus Mindele
gat:
Afkast ca. 1.800,- kr. gives ved juleafs
lutningen i en eller flere portioner til flitti
ge og trængende elever. Ansøgnings
frist 1. december.

LUKKETIDER
Skolen åbnes hver dag kl. 7.00 og luk
ker efter 9. time kl. 16.30, fredag dog kl.
16.00. Ophold på skolen efter alminde
lig skoletid kun i forbindelse med skole
arbejde eller efter aftale.

LÆRERFORSAMLING
er sammensat af samtlige lærere ved
skolen. Lærerforsamlingen drøfter for
hold vedrørende undervisningen og ele
verne, f.eks. karaktergivning og opryk
ning til højere klasse. Elever har ikke ad
gang til disse møder.

LÆRERRÅD
består af samtlige lærere. Lærerrådet
afgiver indstilling om, hvorledes skolens
bevillinger til bøger og materialer skal
anvendes og har større eller mindre ind

flydelse på skolens øvrige anliggender.
Til møderne kan repræsentanter fra
elevrådet inviteres. Disse har taleret,
men ikke stemmeret.
Lærerrådsformand: Lars Mikkelsen.

MEDBESTEMMELSE
Gymnasiebekendtgørelsens § 5 giver
eleverne medbestemmelse om under
visningens form og indhold. Det bety
der, at undervisningen skal tilrettelæg
ges i et samarbejde mellem lærer og ele
ver 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. Bl.a. har udvalget indkøbt
adskillige grønne planter, og det har
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

Udover de skemalagte musiktimer
har skolen en del frivillig musikudøvelse,
hvor alle interesserede kan deltage. Mu
siklokalerne stilles til rådighed for sam
menspilsgrupper og enkeltpersoner, og
elever kan på rimelige betingelser låne
nogle af skolens musikinstrumenter.
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Skolen har lejlighedsvis et kor. Sidste år
deltog koret i en såkaldt »korsession«
sammen med gymnasiekor fra Tarm,
Grindsted og Varde. Samarbejdet med
disse gymnasiekor startede i 1985/86
og det er efterhånden blevet en tradi
tion, at vi mødes hvert år. Endvidere gav
koret julekoncert i Zions kirke, hvilket
også er en tradition.
»Margretes jazzband« - skolens jazzblues-orkester har eksisteret siden ef
teråret 1987. I det forløbne skoleår har
orkestret haft mange engagementer.
Bl.a. var orkestret i september 88 på be
søg hos venskabsgymnasiet i Wunstorf,
BDR, hvor det spillede sammen med
»Hölty-Gymnasiums Jazzband« til en
byfest. Denne kontakt fortsætter, idet vi
håber på et genvisit i det kommende
skoleår.
Förandet år i træk spillede orkestret til
»Det store skolebal« og endelig medvir
kede orkestret til arrangementet »Es
bjerg afspejlet i musik« på Esbjerg Høj
skole samt et arrangement på Vestfynsk
Gymnasium. Besætningen består af rytme-og blæsergruppe samt sangere.
Alle, der spiller et træ- eller messingblæ
serinstrument, er velkomne til at være
med.
Ved forårskoncerten 1989 opførte
»Esbjerg Statsskoles Theatercompagnie« atter en musical skrevet af André
Demidoff i musikalsk samarbejde med
eleven Mikkel Hansen. Musicalen hed
der »Lizzie Straight« og bygger på den
græske komedie »Lysistrate«, skrevet af
Aristofanes år 411 f. Kr. Handlingen er
omsat til 1930’ernes gangstermiljø i
Chicago, hvor kvinderne forsøger at
stoppe en bandekrig ved at nægte det,
mændene allerhelst vil hal
Inden for de sidste 3 år har skolens
elever opført en musical og planerne for
en ny er måske allerede i gang.
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MØDEPLIGT

Der er mødepligt i gymnasiet, og der
føres nøje regnskab med elevernes til
stedeværelse. Ved længerevarende
sygdom kan der i visse tilfælde arrange
res undervisning i hjemmet eller på ho
spital. Kortere fravær meddeles skolen
skriftligt med angivelse af årsagen til fra
været underskrevet af forældrene. Ele
ver 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 ek
samen i begrænset pensum, og i et be
grænset antal fag.

Dårlig pasning af skolearbejdet kan
medføre:
1. at man ikke oprykkes til næste klasse.
2. at man skal til eksamen i alle fag og
fuldt pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

NEPTUN
Neptun blev grundlagt i 1910 og er
Statsskolens elevforening. I begyndel
sen var det primære formål med forenin
gen at arrangere litterære foredrag,
digtkonkurrencer og andet kulturelt. De
traditionelle Neptunfester var således
noget sekundært i forhold til forenin
gens 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 genop
tage disse øvrige »arrangementer«. Ikke
forstået sådan, at Neptun skal være en
litterær forening. Det man ønsker er al
ternative arrangementer udover fester
ne: bl.a. filmaftener, debatter, foredrag
o.s.v.

Umiddelbart efter sommerferien afloldes den ordinære generalforsamling,
ivor bl.a. bestyrelsen sammensættes.
Ule elever og lærere har adgang til geleralforsamlingen, og Neptun opfordrer
særdeleshed de nye elever til at være
iktive i foreningen.
Det er sjovt, spændende og interes
sant at være Neptunmedlem, men samidig dog hårdt, idet medlemsskab af
æstyrelsen betinger, at man deltager i
iprydningsarbejdet efter festerne.
I øvrigt skal det tilføjes at samtlige eleær på skolen skal købe et Neptunkort
or at få adgang til festerne.

OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlen over for lærerværelset
Då 1. sal er den officielle opslagstavle.
Her opsættes meddelelser fra rektor, in
spektor, studievejleder etc. Læg jævnigt vejen forbi og la?s opslagene grun
digt.
ORDENSREGLER

Ordensreglerne er få og derfor nem
ne at overholde:
I. Indtagelse af alkoholiske drikke og
andre rusmidler er ikke tiliadt.
’. Tobaksrygning er kun tilladt i nichen i
rantinen.
3. Indtagelse af mad og drikke er kun til
adt i kantinen.
L Man rydder op efter sig både i under/isingslokaler og i kantinen og hænger
stolen op på plads.
5. Kortspil om penge er ikke tilladt.
5. Man viser hensyn - også offentlig
sjendom behandles hensynsfuldt.
’ARKERING

Biler og motorcykler henvises til par
teringspladsen, indkørsel fra Haralds-

gade, eller på gaden i den side der ven
der 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 containeren.
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.
PÆDAGOGISK VÆRKSTED
Elever må kun opholde sig i pædago
gisk værksted i følgeskab med en lærer
(f.eks. i forbindelse med arksamling og
hæftning). Antallet af elever bør i sådan
ne tilfælde normalt ikke overskride tre.

REKVIRERET UNDERVISNING

I skoleåret 1988/89 har en gruppe læ
rere på Esbjerg Statsskole arbejdet med
et undervisningsprojekt bestilt af Ribe
Amt med henblik på uddannelse af na
turbeskyttere i overensstemmelse med
amtets natur/miljøplan år 2000.

RENGØRING

Ønsker du at møde til en ren skole
hver morgen?
Det tager ca. 10 sekunder at hænge
din stol på plads, altså ingen tid for dig
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men rengøringsassistenterne kan des
værre ikke nøjes med at hænge een stol
op!
Hvis du bruger 10-15 sekunder inden
du forlader skolen til at samle dit affald
sammen, samt hænger din stol på plads
får rengøringspersonalet mere tid til at
holde din skole ren!
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RINGETIDER
1. time 8.10-8.55
2. time 9.00-9.45
3. time 10.00-10.45
4. time 10.50-10.35
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 14.40-16.25

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 lan
ciers, først l.g’erne bagefter 2.-og
3.g’erne, og tilsidst almindelig baltil
stand. Til denne fest inviterer vi foræld
rene til 1. og 3. g.
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.

SKOLERÅD
Efter skolebestyrelsesloven § 41 skal
der ved hver amtskommunal gymnasie
skole være et skoleråd, der består af:
Et amtsrådsmedlem (U-K formand Ruth
Jensen er udpeget af amtsrådet for
valgperioden 1986-90).
To medlemmer valgt for to år af og
blandt forældre til (umyndige) elever på
skolen.
Rektor, lærerrådsformanden og yderli
gere en lærer.
To repræsentanter for elever, valgt af og
blandt elever.
En repræsentant valgt af og blandt sko
lens teknisk-administrative personale.

§ 42. Skolerådet formidler sammen med
lærerrådet et samarbejde mellem skole
og hjem og sørger for et oplysningsar
bejde blandt skolens forældre, der tager
sigte på en forståelse af elevens situa
tion i skolen.
Stk. 2. Det medvirker ved løsningen af
sociale opgaver, derer knyttet til skolen.

Stk. 3. Det godkender efter indstilling
fra lærerrådet den ugentlige arbejds
plan.
Stk. 4. Det kan stille forslag til amtsrå
det 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 amtsrå
det lade dette træffe beslutning om an
vendelsen af dele af budgettet, der ved
rører skolen, efter nærmere af amtsrå
det fastsatte retningslinjer. Skolerådet
afgiver i forbindelse med den årlige bud
getbehandling indstilling om størrelsen
af bevillinger, der er omfattet af en så
dan ordning.
Stk. 7. Det udfærdiger ordensregler
forskolen.
Stk. 8. Sager vedrørende enkelte ele
ver kan kun behandles i skolerådet, hvis
den pågældende elev er indforstået her
med.
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 vedrø
rende skolen, der forelægges det af
amtsrådet.

SKRIFTLIGE OPGAVER
skal afleveres til tiden. Undladelse
heraf registreres ligesom forsømmelser
og kan få alvorlige følger. Se under mø
depligt.
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SKRIVEMASKINER
Eleverne må benytte de maskiner, der
står på geografi-gangen.

STUDIEKREDSE

Ønsker en gruppe elever at studere et
emne, der falder udenfor den almindeli
ge undervisning,og kan en kvalificeret
lærer skaffes, ansøger man om oprettel
se af studiekredsen hos fællesudvalget.
Studiekredsen afholdes udenfor almin
delig skoletid.

STUDIEREJSER

Langt de fleste klasser eller valghold
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 studie
ture til udlandet, det kræver blot, at læ
rer og elever er enige om emne og rejse
mål. Emnet indgår så senere i eksamen
spensum sammen med det øvrige stof.
Der er bare den fordel, at eleverne har
oplevet store dele af eksamenspensum.
I geografi kan man opleve at hollandsk
landbrug faktisk svarer til bogens be
skrivelser, i historie at Versailles er mere
genialt end beskrevet, i tysk at de også
kan forstå en og man kan føre en samta
le, i kemi at formlerne benyttes i virk
somheder og så videre.
En vigtig del af studierne i forbindelse
med rejsen er forberedelserne. I visse
tilfælde kan man guide sine kammerater
rundt, det går udmærket, selv om man
ikke har været på stedet før, bare man
har forberedt sig grundigt.

30

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 hjemme.
Det kan være positivt og negativt. Tørre
lommesmerter kan opstå, fordi man ikke
gider se på spisekortet, inden man be
stiller; men samtidig kan det være, at
»huset« ofrer en dessert, fordi man har
bestilt stort. Disse erfaringer, sammen
med dette at planlægge en rejse, er
gode at have senere.
Studierejserne er sammen med eks
kursionerne underlagt skolens normale
regler for mødepligt. Det vil sige, at del
tagelse er obligatorisk. Studierejser be
tales af eleven selv.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen forestås af føl
gende vejledere: Hanne Niemann Jen
sen, Hanne Andreasen, Christian Norup, Peter Smith, Ellen Husted Christen
sen.
Studievejlederne giver vejledning
klassevis og individuelt. Han/hun kan
hjælpe med studievalg og erhvervsvalg,
du kan tale med ham/hende om dine
personlige problemer og bruge ham/
hende som kontaktperson til instanser
uden for skolen.
Du skal vide, at studievejlederne har
tavshedspligt, dvs. at de oplysninger
han/hun måtte få om dig kun kan videre
gives med din tilladelse. Du skal også
vide, at studievejlederne ikke nødven
digvis er en af lærerne i din klasse.
Studivejledernes kontor findes på 1.
sal ved siden af administrationskonto
rerne.
Hver studievejleder har bestemte
træffetider, som opslås i alle klasser ved

skoleårets begyndelse. På kontoret fin
des et erhvervskartotek samt en mæng
de foldere, bøger, hæfter med oplysnin
ger om studier, økonomiske forhold, di
verse erhverv, kollegier, adresser m.m.,
der er til elevernes disposition. Desuden
bliver der fremlagt informationsmateri
ale på hylderne overfor studievejleder
kontoret, og også opslagstavlen til
venstre for kontoret kan være nyttig at
studere, hvis du ønsker aktuelle oplys
ninger om studier og erhverv samt kur
sus såvel indenlands som udenlands.

TYVERI

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

VIKARORDNING

For elever, der er fyldt 18 eller fylder
18 inden for næste skoleår, vil der være
mulighed for at opnå såvel stipendie
som statslån.
Tildeling af stipendierne er for de 18
årige afhængig af forældreindkomst,
mens man altid kan få statslån. Er man
19 år eller derover kan man få stipendie
uafhængig af forældreindkomst.
Ansøgningsblanketter og nærmere
oplysning kan fås på skolens kontor.

Sygemelding fra lærere skal tilgå in
spektor kl. 7.55-8.05 (tlf. 75 12 46 88) evt. kl. 18.00-18.30 (tlf. 75 12 58 47).
Meddelelser om skemaændringer
sættes op på skolens officielle opslag
stavle på 1. sal.
Sædvanligvis gives der fri i 1. lektion,
hvorfor insp. som oftest telefonerer til
den elev, der sætter telefonkæden i
gang - såfremt sygemelding tilgår ham
om aftenen. Klasserne/valgholdene bør
derfor i egen interesse etablere telefon
kæder og meddele insp. hvem der star
ter 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

STATENS UDDANNELSESTØTTE

Mønttelefon findes ved hovedindgan
gen: 75 45 19 69.

Der afholdes mundtlige og skriftlige
årsprøver efter 1. og 2. g.

TEMINSPRØVER

Terminsprøver holdes om foråret i 2.
og 3. g.
I skoleåret 1989/90 afholdes der også
terminsprøver i november.

TOBAKSRYGNING
er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun til
ladt i nichen i kantinen.
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Margretes Jazz-band.

Lizzie Straight.
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AF SKOLENS DAG3OG
19/08
15/09
21/09
22/09
26/09
29/09
03/10
04/10
04/10
05/10
10/10
11/10
11/10
12/10
13/10
14/10
14/10
25/10
26/10
27/10
28/10
31/10
01/11
02/11
03/11
07/11
08/11
10/11
15/11
15/11
16/11
16/11
16/11
17/11
18/11
18/11
21/11
23/11
25/11
28/11
30/11
30/11
05/12
06/12

Besøg på Hölty Gymnasium, Wunstorf.
Korsession på Varde Gymnasium.
Fællesarrangement om Namibia.
Atletikstævne - Esbjerg.
Fodboldstævne for drenge og piger i Tarm.
Elevrådet på hytteturtil Marbæk.
Fodboldstævne for drenge og piger i Veltofte.
Møde i Vejen for skolerådsmedlemmer.
Forældre-elev-lærer sammenkomst for 1x og 1v.
Forældre-elev - lærer sammenkomst for 1 zog 1u.
2p på studierejse til England.
3zxyzF på ekskursion til København.
Forældre - elev - lærer sammenkomst for 1 a og 1 b
Gæster fra Wunstorf.
3mK temadage med eleverne fra Wunstorf.
Fællesarrangement: Billeder fra erindringens skatkammer
Neptunfest.
2æøåpåturtil Fanø
3y på ekskursion til renseanlæg øst
3xyzK og F på ekskursion til Århus
Besøg af elever fra Ådalsskolen
Besøg af elever fra Esbjerg Realskole
Uddannelsernes dag for 3g og 2HF
på Odense Universitet og OdenseTeknikum
Besøg af elever fra Esbjerg Realskole
Besøg af elever fra Esbjerg Realskole
Besøg af elever fra Boldesager Skole
Åben politikerhøring om besparelser på finansloven, kl. 19.00
Operation Dagværk
Besøg af elever fra Hjerting Skole
1 a, 1 b, 1 z, 2å og 3x på besøg på Esbjerg Museum
Besøg af elever fra Hjerting Skole
Besøg af eleverfra Gørding Skole
1 y, 1 v og 2ø på besøg på Esbjerg Museum
2b, 2x og 3a på besøg på Esbjerg Museum
Besøg af elever fra Skads Skole
2z, 3b, 3c og 3y på besøg på Esbjerg Museum
Terminsprøvertil den 25/11
2xyzS på ekskursion til København
Tommis rock-show, årets kulturtilbud
Besøg af elever fra Fourfeldtskolen
Besøg af elever fra Gjesing Skole
Sang-og musikturtil Ho
2æøå emneperiode om drama - 2 uger
Besøg af elever fra Blåbjerggårdsskolen
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07/12
07/12
07/12
09/12
09/12
19/12
21/12
22/12
09/01
09/01
10/01
11/01
13/01
16/01
17/01
18/01
18/01
19/01
19/01
20/01
23/01
25/01
30/01
30/01
02/02
04/02
06/02
08/02
08/02
09/02
22/02
23/02
24/02
25/02
27/02
03/03
06/03
07/03
08/03
08/03
16/03
28/03
31/03
11/04
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2ø i København
Orientering om uddannelse og erhverv for 2g, 3g og 2 HF
Besøg af elever fra Sædding Skole
Besøg af elever fra Sædding Skole
Ved Vejen vises som fællesarrangement i Strandbio
Temadagene om Esbjerg i 50’erne og 60’erne begynder, varertil 21 /12
Åbent hus for alle og fest med fællesspisning
som afslutning på temadagene
Juleafslutning
2 HF skriver 2. årsopgave, ugen ud
Besøg af eleverfra Bryndum Skole
Besøg af elever fra Gammelby Skole
Besøg af elever fra Vestervangsskolen
Besøg af eleverfra Bryndum Skole
Volleyballstævne for drenge i Vejen
Forældrekonsultation i 1 a, 1 b, 1 y og 1 v
Besøg af elever fra Rørkjær Skole
Skolerådsmøde
2x på ekskursion til København
Forældrekonsultation i 1 x, 1 z og 1 u
Besøg af eleverfra Sankt Nikolaj Skole
Forældrekonsultation i 2g og 3g
Besøg af eleverfra Nordvangskolen
Hele ugen: Valgfagsorientering
Margretes Jazzband spiller på Esbjerg Højskole
Kyndelmisse
Skolebal og revy
Repræsentant fra handelsbanken på besøg for introducere 2å
samf. til bankens investeringsspil
Skolerådsmøde
Orientering for kommende elever og deres forældre
Besøg af engelsk studievejleder Mr. Nigel Beever
Workshop for 1 g angående valgfagsorientering
Åbent hus arrangement på uddannelsesinstitutionerne
i Esbjerg og på Fanø
Pædagogiske dage for alle lærerne
Pædagogiske dage for alle lærerne
Terminsprøvertil 3/3
Neptunfest
3a, 3x og 3z på besøg på Arbejdsformidlingen
Margretes Jazzband spiller på Vestjysk Gymnasium i Tarm
2PQ påstudieturtil Paris
3cxyzS på studietur til Polen
2xF på ekskursion til Risø og København
2æøå emneperiode om en virksomhed
Tyskeleverne i 2øå på besøg i Wunstorf
1 v på ekskursion til Assenbæk og Letbæk

11 /04

05/05
09/05
10/05
23/06

Esbjerg Statsskoles Theatersompagnie opfører musicalen
Lizzie Straight, også den 12/4 og 13/4
2HF’s sidste undervisningsdag
Boldspil kl. 14 for alle interesserede: Fodbold, langbold og pétanque
3g’s sidste undervisningsdag
Dimission og translokation

Lizzie Straight.
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Gengivelse af Robert Jacobsens skulptur «Konstruktion i sten og jern« (1949), også
døbt »Stationær handling«. Gave 1950 fra Generalinde Ellen Koefoeds Legat. Op
stillet på hovedtrappen. Foto: Poul Madsen.

