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Det forløbne skoleår har været særdeles
begivenhedsrigt, og skolerådets møder
har i denne periode været præget af et
godt og konstruktivt samarbejde, hvor
de mangeartede opgaver, vi er blevet
stillet overfor er forsøgt - eller blevet løst
på en måde, så skolens faglige og pæ
dagogiske linie stedse er blevet frem
draget og fastholdt, idet vi igen med be
kymring ser tendenser til, at besparelser
i budgetforslagene for de kommende år
vil kunne ramme det undervisnings
mæssige område.
På disse områder er vi i konstant di
alog med amtet. Endvidere ser det nu ud
til at undervisningsministeriets bestem
melser om brugerbetaling, elevbetaling
af særlige fagbøger, kopiafgifter, skole
penge etc. nu er en realitet og skal admi
nistreres af det enkelte gymnasium.
Men trods det at vi også har måttet erfa
re, at sparekniven rammer os i disse år,
må vi sige, at vi kan se tilbage på et år
med mange positive tiltag.
Således har vi beskæftiget os meget
med den bygningsrenovering og om
bygning af lokaler, som påbegyndtes i
1989, og her kan vi nu med glæde kon
statere, at alle involverede parter har
håndteret denne første del af en omfat
tende renovering og ombygning af loka
ler på en måde, så resultatet ikke blot er
blevet en smukkere skole, men også en
mere tidsvarende og miljøvenlig ar
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bejdsplads til gavn for elever og ansatte.
Særligt glæder vi os over det nye tids
svarende fysikafsnit og de tiltag, der'er
tilendebragt i forbindelse med flytnin
gen af datalokaler. Positivt ser vi også
på den nødvendige og hurtige udvidelse
af faciliteter, som vedrører skolens ke
miundervisning. Men når dette er sagt,
skal vi påpege, at en meget påkrævet
udbygning af skolens idrætsfaciliteter
samt en hårdt tiltrængt renovering af
skolegården vil blive prioriteret i det
kommende år.
Af skolens dagbog vil det fremgå, at
mange arrangementer har fundet sted i
årets løb, men mest markante blev nok
begivenhederne omkring skolens jubi
læum. En lille gedigen jubilæumsbog
med titlen: »Kunst på Esbjerg Statssko
le« så i denne anledning dagens lys, og
en smuk dag i september viste det gam
le traditionsrige gymnasium sig fra sin
smukkeste side, og det blev en fest til
glæde for os alle.
Men vilkårene for at lede og admini
strere et moderne gymnasium i dag er
præget af strategier, som oftere end tid
ligere tager udgangspunkt i økonomi
ske forudsætninger, hvorfor begreber
som økonomistyring, rammebevilling
og selvforvaltning sikkert i tiden frem
over vil indgå i den pædagogiske debat
med en vægt, så det mere end nogen
sinde tidligere vil være af stor betydning,
at mange fælles kræfter, skoleråd eller
senere skolebestyrelsen finder sammen
i et godt og konstruktivt samarbejde til
gavn for Esbjerg Statsskole..
I den anledning vil jeg takke skolen,
dens ledelse, de ansatte og eleverne for
åbenhed og godt samarbejde.
Carl Erik Fog.

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 dig hjemme 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 12 41 98.
Pedel: 75 12 44 54.
Pedel privat: 75 12 84 54.

Forsidebilledet er en gengivelse af et af de syv serigrafiske blade fra serien
L YRISKE MULIGHEDER - ETUDE SCULPTURELLE, (1987) af Robert Jacobsen.
Jubilæumsgave 1989 fra kunsteren. Foto: Poul Madsen.

Esbjerg Statsskole pr en af seks gymnasieskoler under Ribe Amtsråd
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Nye fag på
Esbjerg Statsskole

TEKNIKFAG

Teknikfag er et valgfag på mellemniveau
med 4 ugentlige timer i 2g eller 3g.
Faget kan vælges såvel af sproglige
som af matematikere.
Formålet med teknikfag er:
a. at give eksempler på teknikkens an
vendelse i det moderne samfund.
b. at give indsigt i og viden om nogle
tekniske metoder.
c. at anvende disse metoder på simple
praktiske opgaver.

Detre punkter opfyldes gennem prak
tisk og teoretisk arbejde med to større
emneområder (projekter).
Teori og praktisk arbejde er ligestillet i
undervisningen. Der arbejdes et halvt år
med hvert emneområde. Arbejdet fore
går dels i et fælles kursusforløb, dels i
mindre grupper, hvor de enkelte pro
jekter forberedes og gennemføres. Pro
jektarbejdet skal i videst muligt omfang
knyttes til praktik gennem samarbejde
med lokale virksomheder.
Den enkelte gruppe udarbejder en
projektrapport, som omhandler prakti
ske og teoretiske sider af projektet.
Eksamen er mundtlig med forberedel
sestid. Hver elev opgiver de to pro
jektrapporter, som de har været med til

at udarbejde, samt ca. 80 sider af det
læste teoretiske stof.
St.
DESIGN
Design er et helt nyt fag i gymnasiet, og
Esbjerg Statsskole tilbyder undervis
ning i faget fra august -90.
Der er tale om et kreativt fag, hvor
man både skal bruge hovedet og hæn
derne, men det forventes ikke, at elever
ne på forhånd har særlige praktiske eller
kunstneriske evner, når de vælger faget.
Undervisningen sigter først og frem
mest på at sætte eleverne i stand til at
kunne vurdere et stykke design, så de
selv kan stille krav til udformningen af
deres omgivelser. Derfor er det vigtigt,
at der arbejdes praktisk med løsning af
designopgaver indenfor områder som
f.eks. tøj, redskaber, møbler, bolig, pla
kater, emballage, arkitektur og byplan
lægning. På den måde får eleverne ind
blik i de overvejelser, der indgår i de
signprocesser- fra idé til færdigt pro
dukt.
Men en forudsætning for at kunne ar
bejde med egentlige opgaver er også, at
eleverne får indsigt i designhistorien og i
den professionelle designers arbejds
metoder her og i udlandet.
I den sammenhæng vil besøg på virk
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somheder og institutioner, der arbejder
med design, givet være af stor betyd
ning, ligesom det vil være nødvendigt at
lægge mindre kursusforløb ind mellem
opgaveprojekterne. Disse kurser kan ty
pisk indeholde: tegneteknik, farveteori,
modelbygning og materialelære.
Joan Andreassen.

FILOSOFI SOM VALGFAG
I GYMNASIET

Faget bygger på en gammel skelnen
mellem teoretisk og praktisk filosofi, og
det er lettest først at forklare, hvad
PRAKTISK FILOSOFI er for noget: deter
bestræbelsen på at komme til klarhed
over, hvordan vi bedst lever tilværelsen.
Den praktiske filosofi beskæftiger sig
derfor med vore handlings- og livsorien
terende ideer. Den praktiske filosofi fal
der naturligt i 3 underafdelinger:
ETIK, som beskæftiger sig med, hvor
dan vi bør handle overfor andre menne
sker, indeholder overvejelser over pligt,
nytte, ansvar, skyld, solidaritet osv. Er
de blot konventioner, som færdselsreg
ler eller findes der dybereliggende be
grundelser?
POLITISK FOLOSOFI. Hvilket politisk
system er det »rigtige«? Og hvad vil det
sige? Hvordan skal vi vægte forholdet
mellem individ og samfund? Hvad er fri
hed? Hvad er lighed? Er disse begreber i
praksis forenelige?
LIVSFILOSOFI beskæftiger sig med,
hvordan vores personlige tilværelse lyk
kes bedst muligt. Hvad er målet med vo
res tilværelse? Ord som livskvalitet, vel
færd, lykke, glæde er nogle svar, men er
de entydige? Hvilke begrænsninger er
der for vores udfoldelsesmuligheder?
I vores forsøg på i den praktiske filo
sofi at komme til klarhed over, hvordan
vi bedst lever tilværelsen, har vi nogle
antagelser om, hvordan »virkeligheden«
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er, og det øjeblik vi begynder at stille
spørgsmål ved, hvad vi ved om virkelig
heden, bevæger vi over i TEORETISK
FILOSOFI. Hvis vif.eks. mener, at vi skal
stå til ansvar for vore handlinger, forud
sætter vi jo, at mennesket er et frit væ
sen, men det er en påstand om menne
skets natur, om hvordan mennesket »i
virkeligheden« er. NATURFILOSOFIEN
er læren om det værendes natur, herun
der også menneskets natur. Men også
spørgsmål om hvorvidt alt i sidste ende
kan beskrives materielt, fysisk, hører
herindunder.
I vores iver efter at beskrive og forkla
re hvad »virkligheden« er, kan vi også
komme i tvivl om vores, dvs. menne
skets, evne til i det hele taget at sige no
get sandt om »det derude«. Hvordan
kan vi vide, om det vi selv mener, også
gælder for andre? ERKENDELSESTE
ORIEN prøver at opstille kriterier for gyl
dig erkendelse. Filosofi skal også ses
som et fag i slægt med de øvrige fag i
gymnasiet, fag hvor der foregår diskus
sioner med påstande, begreber, ræson
nementer, konklusioner etc. LOGIKKEN
prøver på at skærpe vores opmærk
somhed for, hvilke ting vi må kræve for
at sige, at en argumentation holder. Er
en persons overbevisning om, at der
hersker et dårligt indeklima lige så væg
tigt som statitisk materiale, som viser, at
arbejdspladsen har færre indlæggelser
end andre?
De forskellige fag bygger endvidere
på nogle metoder og teorier, som ikke er
naturgivne.
VIDENSKABSTEORIEN
prøver på at bringe disse forhold op til
overfladen ved f.eks. at spørge historie
faget om, hvordan man vægter de ånde
lige kræfter i et samfund over for de ma
terielle, når man skal beskrive en om
væltning, hvilke begrundelser der ligger
bag, mao. hvilket historiesyn, beskrivel
sen er foretaget udfra.
UNDERVISNIGEN forløber over4em

ner, hvoraf de tre skal være centreret
omkring menneskets forhold til naturen,
til samfundet og til sproget, hvorimod
det fjerde er frit. Som eksempler på pro
blemområder, der kan tages op, kan
nævnes forureningsproblematik, døds
kriterier, historiesyn, menneskesyn, fri
hed og ansvar, overtalelesesteknik og
argumentation, samfundsindretninger,

materialistisk livssyn over for troen på
en sjæl, forholdet mellem frihed, lighed
og fællesskab, er mennesket et kollek
tivt individ eller en enspænder, hvad er
et godt liv, etc.
Under behandlingen af emnet vil filo
sofiske tekster blive inddraget for at
vise, hvordan det indeholder principielle
overvejelser og distinktioner.

Det store skolebal 1990. Foto: Betina Gadegaard.
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Studierejser

samt impressionistisk/ekspressionstisk
maleri på Musée d’ Orsay.
Både under afviklingen af program
met og i fritiden gik vi meget rundt i byen
og havde således mulighed for at opleve
den fra næsten alle vinkler og samtidig
studere typisk fransk levevis - f.eks. det
franske køkken, som vi kunne opleve
sammen eller i mindre grupper.

De to cirkelformede boligblokke, som er
placeret over for hinanden, hedder Pi
casso Arena, populært kaldet Les deux
camemberts.

I efteråret -89 var 3x som led i et samar
bejde mellem fagene billedkunst og
fransk på studierejse til Paris.
Vi boede i nærheden af Place Pigalle,
og der var således rig lejlighed for før
stehåndskendskab til typiske parisiske
fænomener som f.eks. metro, gadehan
del, cafeer og passiarer på fransk.
På turen fulgte vi den plan, der var
fastlagt under forberedelsen i de re
spektive fag. Vi så på arkitektur, der re
præsenterer de så forskelligartede stil
perioder som f.eks. barok (Versailles) og
postmodernisktisk byplanlægning. Der
er mange museer i Paris, problemet bli
ver at vælge ud, men naturligvis måtte vi
ind at se både Louvre og det store ud
valg af Picassos arbejder på Musée Salé
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Billedet viser det postmoderne sociale
boligbyggeri, vi besøgte i Noisy-leGrand, lidt øst for Paris. Bebyggelsen
hedder Palacia d’Abraxas.

3 xyzn’s
lejrskole i Vensyssel

Søndag den 20. august 1989 drog 9 ele
ver og Hanne Skalborg på lejrskole. Må
let var Nordjylland, nærmere betegnet
Nordvestvensyssel, hvor et sommerhus
var klar til formålet.
Hovedemnet for den kommende uges
arbejde var økologi i bred forstand, samt selvfølgelig det sociale samvær,
som jo blev meget fremmet af den for
holdsvis beskedne plads i huset: seks
gode senge, tre sovepladser på gulvet
og et telt udenfor til HS!
Mandag morgen deltes klassen i tre
hold, som hver skulle arbejde med et
emne: eet hold skulle undersøge en
bæk fra udløbet i havet til udspringet
nogle kilometer inde i landet; eet hold
skulle se på en naturlig og en kunstig
dam, og det sidste hold skulle se på
plantage og naturlig tøreng.
Alle hold skulle se på de fysisk-kemiske forhold, samt plante- og dyrelivet
forskellige steder i og omkring lokalite
terne. Der blev desuden mulighed for at
undersøge et biologisk rensningsanlæg
»en miniature«, idet førnævnte bæk lige
før udløbet passerede et sommer
husområde, hvis rensede spildevand
blev ledt ud i bækken. Feltundersøgel
serne blev lavet om formiddagen og
først på eftermiddagen, og senere blev
det indsamlede materiale bearbejdet i
det omfang vejr, kræfter og praktiske
forhold gjorde det muligt. Alt det »uden
dørs« forløb uden dramatik, selv om en

kelte fik våde sokker og blev forkølede men den slags er jo obligatorisk på bio
logi-lejrskoler!
Desuden var der onsdag besøg på
Nordsøcentret i Hirtshals, hvor biolog K.
J. Stænr fortalte dels om centret, dels
om fiskerimodeller og populationsstør
relser inden for dansk fiskeri (populært
kaldet »kvoter«). Biolog N. G. Andersen
lod os se centrets opdræts- og for
søgstanke med ørreder og pighvar og
fortalte om forskningen inden for hav
dambrug. Der blev også tid til en tur i
saltvandsakvariet.
Turen gik så i bus gennem Vensyssels
karakteristiske istidslandskab til Ru
bjerg Knude, hvor udsigten over lands
delen, og havet er enestående. Her blev
vi læsset af! - og skulle gå ca. otte km for
at komme hjem - hvilket nogle personer
syntes var i overkanten, selv om der var
is- og cafe-pause midtvejs. Om aftenen
hvilede vi de trætte kroppe i feriescen
trets svømmehal og sauna - og tog en
enkelt aften på restaurant i stedet for
selv at bakse med mad til ti personer i et
to-personers køkken.
Fredag morgen drog vi hjem! - trætte,
forkølede, tavse - men vist alle veltilpas
se.
I de følgende uger lavede vi de sidste
afsluttende forsøg, og holdene fortalte
hinanden om »deres« lokaliteters økolo
gi-Jo, det var en dejlig uge!9

Statsskolens
afgangselever 1990

3a

Ager, Marianne
Fogh, Charlotte
Friis, Charlotte
Grønbæk, Thorkild Bank Kodal
Hansen, Charlotte Withen
Hansen, Erik Djernæs
Holm, Karina
Jensen, Anne Kathrine
Jensen, Pernille Hornbeck
Jensen, Tina Bechmann
Jessen, Peter Krogh
Knudsen, Lili Moana Akenesse Hjarnø
Malmberg, Lykke Klockmann
Mathiasen, Stinne Højer
Mathiesen, Pia
Møller, Connie Odgaard
Nielsen, Jacob Andreas Kamp
Nielsen, Mette Brinch
Nygaard, Naja
Richter, Christian Heiede
Smorawski, Camilla
Sondergaard, Karen Ormstrup
Theilgaard, Pernille Monica Aae
Thomsen, Louise Steen
Thorup, Vivi Mørkøre
Trap-Lind, Lene
3b
Abrahamsen, Thomas
Andersen, Bente Juhl
Bak, Niels Aage Eghøj
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Brinck, Pia Nohr
Bødker, Christina
Ehrhorn, Mette
Jensen, Henriette
Jorgensen, Jørgen Stig
Klastrup, Anja Louise
Klastrup, Christina
Kristiansen, Anne-Mette
Larsen, Christina Høj
Lindquist, Pia Farup
Nielsen, Carina Vajr
Pedersen, Annette Posselt
Peick, Klaus
Skoubøe, Malene
Skærbæk, Marianne
Stenderup, Sidse
Sørensen, Lone Skeem
Thomsen, Anne Broch
Thomsen, Mette Obling
Vad, Marie Louise
Vind, Gedske Terese
Vinther, Birgitte

3x
Andersen, Henrik Thorbjørn
Asmussen, Morten Drachmann
Beck, Torben
Hansen, Gitte
Hansen, Helle Irene Himmelstrup
Hansen, Thomas Silkjær
Hansen, Trine Kruse
Iversen, Kim
Jensen, Ib Skare

Jensen, Søren Lenchow Rygaard
Jensen, Tom Nygård
Jepsen, Thomas Høy
Josephsen, Kent Vinhardt
Madsen, Anders Harck
Mikkelsen, Katrine Toft
Mou, Christian
Nielsen, Christina Adelhardt
Parnov, Bob
Pedersen, Jesper Kjær
Pedersen, Laila Vahlun Junge
Pedersen, Søren Back
Stenderup, Morten
Stern, Niels
Sørensen, Mette Hesel
Sørensen, Thomas Fogdal

3y

Balsby, Martin Neermann
Berthelsen, Sune Ejvind
Birkved, Morten
Hansen, Frank Bjørn
Hansen, Trine Nordstrøm
Hass, Søren
Hatamipour-Farshi, Mohammad
Henriksen, Henriette
Jakobsen,Jane Gad
Joensen, Jan
Kristensen, Tine Rahbek
Laursen, Susanne Hermann
Linnet, Lotte
Nielsen, Karina Juhl
Nielsen, Rune
Nygaard, Thomas
Petersen, Michael
Poulsen, Claus Rønnpage
Rasmussen, Gitte Bjørg
Schmidt, Søren Gehlert
Sonne, Peter
Storkholm, Peter
Tejsner, Morten Christian
Thidemann, Thomas
Winther-Hansen, Ulrich

3z
Budde, Michael
Bøggild, Per
Christensen, Lotte
Jessen, Lone Køhier
Kodal, Dorthe Bank
Kristensen, Vibeke Susanne
Kusk, Martin
Larsen, Heidi
Madsen, Carsten Bek
Mogensen, Jimmy
Mortensen, Pia Marianne
Nielsen, Jens Steen
Nielsen, Mette Marie
Pedersen, Karsten
Pedersen, Niels Hennebjerg
Ruth, Morten
Schweitz, Kasper Oktavio
Sonnichsen, Marianne Brinch
Stausholm, Helle
Sørensen, Birgitte
Sørensen, Jacob Øbo
Thiim, Jean
Volmers, Julie

3æ
Andersen, Pia Skou
Christensen, Martin Unding
Fredenhardt, Gitte Kruger
Hast, Rikke
Hvass, Claus
Jæger, Rikke Bjerregaard
Kjeldsen, Susanne Schnack
Nielsen, Heidi Sandholt
Nygaard, Rikke
Pedersen, Dorthe Kjær
Pedersen, Morten Bonde
Ploug, Charlotte Møller
Rathmann, Anja Dyrgaard
Ryser, Johnny Hedemann
Schmidt, Mette
Starup, Søren
Søderberg, Jakob
Sørensen, Hanne
Sørensen, Lone Marie
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3ø

3å

Astrup, Marianne
Bjerrum, Søren
Boysen, Anette Bach
Hansen, Susanne Wittrup Struck
Heick, Johnny
Jensen, Anette Toft
Karlsen, Lars-Ole Schou
Kjær, Helene Sjørup
Krabbe, Henriette
Kristensen, Tina Engvang
Nielsen, Ivan Løvstrup
Nielsen, Michael Pagaard
Nyland, Sune Reinholth
Pedersen, Mette Holm
Pedersen, Signe Vestergaard
Ravnsborg, Nanna Munk
Riis, Jesper
Stausholm, Steen
Vildbæk, Per
Warming, Susi

Andersen, Dorte
Andersen, Lise Blomberg
Andersen, Regina Møller
Faurbye, Maiken Ulla
Gorritzen, Rikke
Grinderslev, Rikke
Hansen, Mai Vinnick
Hansen, Nicholas Bjerg
Høj, Berit
Jensen, Anette Qvistgaard
Jensen, Uffe Troels
Jespersen, Rikke
Klit, Mette
Kristensen, Michael
Larsen, Lise-Lotte
Mejnertz, Tilo Sven
Nielsen, Charlotte Kvistgaard
Nielsen, Thyge Morten
Olsen, Michael Søndergaard
Petersen, Mai-Britt
Schlander, Christina
Svejgaard, Mette Susan
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Afsked med
Erik H. Madsen

Med udgangen af dette skoleår 1989/90 tager vi afsked med
lektor Erik H. Madsen, der har sat sit stærke præg på Esbjerg Statsskole som lærer
og bibliotekar i godt 37 år.
En personlighed, der selv har ydet meget og derfor også med god grund har kunnet
stille krav til lærerkandidater og elever.
De har så til gengæld også oftest bestræbt sig på at leve op til kravene. Også uden
for Statsskolen har Erik Madsen været - og er - aktiv.
Flittig boganmelder i Vestkysten og gymnasieskolen, lærebogsforfatter, redaktør af
den store Shakespeare-udgave, forfatter til Havnespillet og Engsspillet i Ribe, kyn
dig og fræk oversætter af klassiske tragedier og komedier, mangeårig formand for
Folkeuniversitetet og Esbjerg Teaterkreds
(for blot at nævne nogle få eksempler).
Et aktivt, højkvalificeret, produktivt liv i skolens og kulturens tjenste.

Et velfortjent, lige så aktivt otium begynder nu.
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Skolens
personale

Grethe Andersen (GA)
Kontorassistent
Primulavej 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 13 30
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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, billedkunst, design
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Peter Bak (PB)
Samfundsfag, historie
Karl Andersensvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 01 56

Inga Brechling
Rengøringsassistent

Inger Buchard (IB)
Tysk, religion
Slotsvangen 6
6800 Varde
Tlf. 75 22 34 63

Palle Cavan (PC)
Engelsk, filosofi
AV-inspektor
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 Christansen (JC)
Idræt, biologi
Kølhusvej 1
6862 Tistrup
Tlf. 75 29 10 24

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

Aage Elvig (Eg)
Fransk, engelsk
Boginspektor
Bald ursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 93 48
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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

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
Grønlandsparken 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
Baldursgade 10
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 75 95

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, naturfag
Gormsgade 96/3
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 28 65

Aage Kaasgaard Jensen(KJ)
Engelsk, dansk
Spangsbjerghaven 87
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 36 17

Ase Bjerre Jensen (ÅB)
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
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Tove Jeppesen
Kantinebestyrer

Jens Peter
Sinding Jørgensen (SJ)
Historie, formning
Lodvænget 22,
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 Gadsbølle 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

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

Petra Nielsen (PN)
Kontorassistent
Hejmdals Allé 34
Tlf. 75 14 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
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Eilif F. Pedersen (EF)
Biologi, musik
Løkkeshave 1, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 18

Karen M. Pedersen
Tillidskvinde for
rengøringsassistenterne

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

Inge Rasmussen
Rengøringsassistent

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

Det store skolebal 1990. Foto: Betina Gadegaard.
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Opslagstavlen

ADRESSEFORANDRING

BIBLIOTEKET

skal straks meddeles kontoret.

Åbingstid: 7.30-16.30.

AIDS

Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker,
faglitteratur, lærebøger, dansk og uden
landsk skønlitteratur.

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.

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.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Bibliotekar: Bent Iversen.

ydes af amtet, når man selv har betalt de
første 175 kr. pr. måned (formentlig), og
når man bruger billigste offentlige tran
sportmiddel. Har man ikke søgt nærme
ste skole, skal man yderligere betale
halvdelen af, hvad kortet koster udover
de 175 kr. pr. måned.
I tilfælde af sygdom eller midlertidig
invaliditet ydes der vederlagsfri befor
dring til eleven. (Henvendelse herom til
skolen).
Kun undtagelsesvis ydes tilskud til
kørsel med eget befordringsmiddel. An
søgning fås på kontoret.
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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 ét
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
har mistet en bog eller skal have udleve
ret eller byttet bøger, skal du henvende
dig i depotet.
Skolens boginspektor er Aage Elvig.

CYKLER

Se parkering.

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.

DATALOKALE
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
mål, og den ændrede arbejdsform i for
hold til normal skolegang giver stor ar
bejdsglæde og følgelig stort udbytte.
Ofte er sådanne ekskursioner forbundet
med et vist forarbejde hjemme på sko
len, og det indgående arbejde som en
ekskursion indebærer vil altid være led i
klassens eksamenspensum. Således er
deltagelse i ekskursion obligatorisk.
Skolen yder normalt ikke tilskud til dæk
ning af udgifterne.

ELEVRÅDET

FERIE OG FRIDAGE 1990/91

1990
Sommerferie fra lørdag den 23. juni til
søndag den 12. august.
Efterårsferie: Lørdag den 13. oktober til
søndag den 21. oktober.
Juleferie: Lørdag den 22. december til
tirsdag den 1. januar.
1991:
Vinterferie: Lørdag den 9. februartil søn
dag den 17. februar.
Påskeferie: Lørdag den 23. marts til
mandag den 1. april.
St. Bededag: Fredag den 26. april til
søndag den 28. april.
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 9.
maj.
Pinseferie: Lørdag den 18. maj til man
dag den 20. maj.
Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni.
Sommerferie: Fra lørdag den 22. juni.
De nævnte dage incl.

I de første uger af det nye skoleår væl
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FORSIKRING
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.

kredse, faciliteter og praktiske forhold
på skolen, fritidsaktiviteter samt skole
fester.

GLEMTE SAGER

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

Tøj, madkasser m.v. bliver lagt i ska
bet 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 afle
veret til genbrugscenteret.
Værdigenstande: Se i glasskabet ved
pedellokalet, eller spørg på kontoret el
ler ved pedellen. Uafhentede effekter vil
blive afleveret til genbrugscenteret i
starten af sommerferien.

FÆLLESARRANGEMENTER

IDRÆT

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

Discipliner: Vi arbejder med en bred vifte
af aktiviteter - traditionelle som f.eks. at
letik, boldspil, konditions- og styrketræ
ning og mere utraditionelle som gøgl,
akrobatik, dans, dramatik. I år har vi
desuden været i skøjtehallen.
Frisport: Du har i perioder mulighed for
at deltage i frisport.
Turneringer: Hvert år deltager vi i regi
onale turneringer i fodbold, basketball,
volleyball og atletik for både drenge og
piger.
Andet: Hvert år deltager vi også i alter
native regionsstævner. I år var aktivite
ten O-løb.
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 har fået et tysk venskabsgymnasi
um i nærheden af Hannover, og forbere
der et samarbejde også på det idrætsli
ge område. Lærerne har banet vejen i

FORÆLDREMØDER

FÆLLESUDVALG

Fællesudvalget består af 4 elevre
præsentanter, hvoraf den ene er elev
rådsformanden, 4 lærerrepræsentanter,
hvoraf den ene er lærerrådsformanden,
pedel og rektor, der er udvalgets for
mand.
Repræsentanter vælges for et år ved
skoleårets begyndelse. Elevrepræsen
tanterne vælges blandt alle elever.
Fællesudvalget træffer afgørelse ved
rørende fællesarrangementer, studie
24

form af en fodboldkamp på Hölty Gym
nasium.
Har du forresten lyst til at danse, kan
du deltage i den årlige musical i foråret.
Tilvalg: Du har mulighed for at vælge
idræt som valgfag i 2. eller 3.g, hvilket
indebærer et forøget timetal i faget. Fa
get omfatter således også idrætsteori,
og der bliver som i andre valgfag en af
sluttende 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
toast (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. Lærerre
præsentanter er Bent Lisdorf og Jens
Risom. Elevrepræsentanter vælges i au
gust.

KARAKTERER

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

KLÜVER-FONDEN
er grundlagt afen 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 1989/90 har elever og læ
rere fra Esbjerg Statsskole aflagt besøg
på flere virksomheder og institutioner. Vi
har haft kontakt med:
Dansk Arkitekt og ingeniørkontor, Sme
degade 23, 6700 Esbjerg.
Børnehaven Møllegårdsvej, 6715 Es
bjerg N.
Vestkystens lokalredaktion i Grindsted,
Jernbanegade 5, 7200 Grindsted.
Ribe Amts børne- og ungdomspension,
Esbjerg Afdeling, Gammelby Strandvej
2, 6705 Esbjerg 0.
Børnehaven Jagtvænget 34, 6710 Es
bjerg V.
Industrirådet, HC Andersens Boulevard
18,1596 København V.
Jyllands-Posten, Østergade 26, 1100
København K. Finn Brøcher.
Birger Hansen, Varde kaserne.
Tonny Kikkenborg, Astersvej 7, 6700
Esbjerg.
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Eigil Gammelgaard, Vestjyske Slagte
rier, Gammelby Ringvej.
Ingeniør C. J. Svendsen, Ribe Kommu
nes tekniske forvaltning, 6760 Ribe.
Esbjerg Statsskole takker for velvilje
og imødekommenhed fra virksomhe
der, institutioner og enkelt personer, 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.
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

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. gives til
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 juleaf
slutningen i en eller flere portioner til flit
tige og trængende elever. Ansøgnings
frist 1. december.

LEGATER

LUKKETIDER

Blichfeldts Legat:
Afkast ca. 1.200,- kr. gives til årets stu
dent med det højeste gennemsnit.
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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
Den frivillige musikudøvelse foregår
udenfor skoletiden, og består af bl.a. et
jazz-blues-orkester (»Margretes Jazz
band«), et kor (opstår lejlighedsvis),
»Esbjerg Statsskoles Theatercompagnie«, som laver musicals samt forskelli
ge sammenspilsgrupper.
Alle interesserede kan deltage i den
frivillige musik!
Musiklokalerne stilles til rådighed for
sammenspilsgrupper. Der kræves blot,
at man erhverver sig et »lånerkort« til
musikanlægget.
Enkeltpersoner kan også benytte mu
siklokalerne og kan undertiden på rime
lige betingelser låne nogle af skolens
musikinstrumenter.
Som noget noget nyt har musikfaget
fået en Ataricomputer. Denne stilles til
rådighed for interesserede elever.
Koncerter og andre udadvendte akti
viteter hører med til musikudøvelsen.
Ved forårskoncerten 1990 opførte »Es
bjerg Statsskoles Theatercompagnie«
musicalen »Josef« - skrevet af Andrew
Lloyd Webber og Tim Rice. »Theatercompagniet« blev stiftet for to år siden
som følge af, at der arbejdes meget med
musicals. Compagniet ledes af André
Demidoff, der selv er flittig musicalfor
fatter.
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J azz-bl u es-orkestret
(» M arg ret es
Jazzband«) har eksisteret siden efter
året 1987. Orkestret har bl.a. spillet til
»Det store skolebal« samt arrangemen
ter uden for skolens regi. Repertoiret er
alsidigt - lige fra blues, rock’n’roll, jazz til
ren rock. Besætningen består af blæse
re, rytmegruppe og sangere.
Vort venskabsgymnasium, HöltyGymnasium i Wunstorf (Vesttyskland)
har et lignede orkester. To gange har vi
mødtes, sidst i februar 1990, hvor HöltyGymnasiums kor og orkester besøgte
skolen i en weekend. Besøget afslutte
des med en koncert.
Som nævnt har skolen lejlighedsvis et
kor. I dette skoleår genopstår korsamar
bejdet med Varde, Grindsted og Tarm
gymnasier.
Schuberts G-dur messe er på pro
grammet og skal opføres i foråret 1991
sammen med Ungdomssymforniorkestret. Korsamarbejdet er ikke nyt. Det
startede i 1985/86, og der har siden væ
ret årlige »kortræf«.

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.

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 af
holdes den ordinære generalforsamling,
hvor bl.a. bestyrelsen sammensættes.
Alle elever og lærere har adgang til ge
neralforsamlingen, og Neptun opfordrer
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 ele
ver på skolen skal købe et Neptunkort
for at få adgang til festerne.

OPSLAGSTAVLER

Dårlig pasning af skolearbejdet kan
medføre:
1. at man ikke oprykkes til næste klasse.
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Opslagstavlen over for lærerværelset
på 1. sal er den officielle opslagstavle.

Her opsættes meddelelser fra rektor, in
spektor, studievejleder etc. Læg jævn
ligt vejen forbi og læs opslagene grun
digt.

med oprydningen af klassen/elevkantinen, når du forlader denne.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED
ORDENSREGLER
Ordensreglerne er få og derfor nem
me at overholde:
1. Indtagelse af alkoholiske drikke og
andre rusmidler er ikke tilladt.
2. Tobaksrygning er kun tilladt i nichen i
kantinen.
3. Indtagelse af mad og drikke er kun til
ladt i kantinen.
4. Man rydder pp efter sig både i undervisingslokaler og i kantinen og hænger
stolen op på plads.
5. Kortspil om penge er ikke tilladt.
6. Man viser hensyn - også offentlig
ejendom behandles hensynsfuldt.

PARKERING

Biler og motorcykler henvises til par
keringspladsen, indkørsel fra Haraldsgade, 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

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.

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
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!

RINGETIDER
1. time 8.10-8.55
2. time 9.00-9.45
3. time 10.00-10.45
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
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SKOLEBALLET

SKOLERÅD

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 bal. Til denne fest in
viterer vi forældrene 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, mu
sikudvalg etc.

Efter skolebestyrelsesloven § 41 skal
der ved hver amtskommunal gymnasie
skole være et skoleråd, der består af:
Et amtsrådsmedlem (U-K formand Hans
Beider er udpeget af amtsrådet for valg
perioden 1990-94).

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.

Det store skolebal 1990. Foto: Betina Gadegaard.
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§ 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, der er 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 udtærdiger ordensregler
for skolen.
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.

SKRIVEMASKINER
Eleverne kan benytte datamaskiner
nes tekstbehandlingssystem i dataloka
let.

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 fagæk
ke er det muligt at arrangere studieture
til udlandet, det kræver blot, at lærer og
elever er enige om emne og rejsemål.
Emnet indgår så senere i eksamenspen
sum sammen med det øvrige stof.
Studierejserne er sammen med
ekskursionerne underlagt skolens nor
male regler for mødepligt. Det vil sige, at
deltagelse er obligatorisk. Studierejser
betales af eleven selv.
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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.
Studievejledernes 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.

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

TELEFON
Mønttelefon findes ved hovedindgan
gen: 75 45 19 69.

TERMINSPRØVER
Terminsprøver holdes om foråret i 2.
og 3. g.

TOBAKSRYGNING
er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun til
ladt 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 in
spektor kl. 7.55-8.00 (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, ek
skursion, lejrskole, censur m.m. oriente
res eleverne i god tid af faglærerne og/
eller insp. Skolen inspektor er Chr. Norup.

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

AF SKOLENS DAGBOG

01/09

12/09
13/09
14/09
15/09
18/09
20/09
05/10
06/10
Uge 41

Statsskolen fejrer: 100 års jubilæum som skole,
50 års jubilæum i Svendsgade, 25 års jubilæum for rektor
Birger Kledals ansættelse i gymnasieskolen.
NB: Skolens Jubilæumsbog: Kunst på Esbjerg Statsskole kan
stadig købes. Pris kr. 100,00.
Forældremøder for 1 zog 1u.
Ekstraordinær generalforsamling i Neptun.
Forældremøderforlaog 1v.
DGS-orientering.
Forældremøderforlbog 1x.
Forældremøder for 1c og 1y.
Fodboldstævne i Vejen.
3ø rejsertil England.
Rejseugen: 3b til Polen, 3xyå til Paris, 3æ til Toronto.
Plancheudstilling: Forfattere på flugt fra nazismen.
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09/10
31/10
02/11
05/11
07/11
09/11
16/11
17/11
Uge 47

Besøg fra Burkina Faso - fællesarrangement ved Thyge Christensen:
Om at opdage Afrika og Danmark.
Besøg af elever fra Rørkjær skole.
Morgensamling: Next Stop.
Besøg af elever fra Hjerting skole.
Mozart koncert med Vestjysk Symfoniorkester kl. 19.30.
Alle 3g klassertil uddannelsernes dag på
Odense Universitet.
Besøg af elever fra Ådalsskolen.
Besøg af elever fra Esbjerg Realskole.
Besøg af elever fra Esbjerg Realskole.
Plancheudstilling om heksemyter og heksejagt.

Vandprøven {tysk stik fra 1700-tallet)

23/11
Uge 48
28/11
21/12
22/12
11/01
12/01
Uge 3
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Besøg af elever fra Spangsbjergskolen, Gjesing skole og Bakkeskolen.
Specialugefor Fælleslinien.
Finsk studiebesøg, Pentti Vaukonen.
Vollyball kamp.
Juleafslutning.
Besøg af elever fra Blåbjergård skolen.
Besøg af elever fra Skt. Nikolaj skolen.
Russiskstuderende Mette Bertelsen følger
undervisningen i russisk.

16/01
18/01
25/01
26/01
Uge 5

01/02

Fællesarrangement med Esbjerg Ensemble.
Forældrekonsultation.
Besøg af eleverfra Vestervangskolen.
Forældrekonsultation.
Besøg af eleverfra Nordvangskolen.
Idrætsstævnefordrengehold.
Lærer Kirsten Hein fra Bryndum skole underviser
1z i matematik.
Lektor Kirsten Elvig 25 års jubilæum.

02/02
04/02
06/02
04/03
19/03
24/03

Kyndelmisse.
Symfonikoncert kl. 19.30.
2y på studietur til London hele ugen.
Symfonikoncert kl. 19.30.
Bernd Schwesig, tysk rejselektor, besøger skolen.
Det store skolebal.
Musicalen »Joseph«.

Uge 14

Rejseuge: 2b til Budapest, 2xz til Rom
3aS, 2v, 2atil København.
Mette Erhorn og Mette Obling Thomsen til præmieover
rækkelse hos udenrigsministeren sammen med FA.
Alternativ idrætsdag.
Idrætsdag kl. 14.00.
3g sidste skoledag, offentliggørelse af eksamensskemaet.

06/04

27/04
09/05
10/05
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450004647977
Gengivelse af originallitografiet af Jens Jørgen Thorsen (1987).
Jubilæumsgave 1989 fra Esbjerg Handelsskole. Foto: Poul Madsen.

