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VELKOMMEN PÅ 191 
ESBJERG STATSSKOLE



Velkomst ved formanden 
for skolens bestyrelse

Knud Svarrer
Formand for Esbjerg Statsskoles bestyrelse
Formand for Esbjerg Statsskoles Forældre- & Støtteforening

Frø - føl - kaniner er nogle af de slang
udtryk der bruges om nye 1. g’ere på 
gymnasieskolerne landet over. Disse 
betegnelser er ikke blot udtryk for, at de 
ældre elever er kommet igennem deres 
første år på gymnasiet og nu lægger en 
vis distance til de omstillinger, de har 
været igennem, men også en bagvendt 
positiv tilkendegivelse til de nye elever, 
som endnu engang vover springet til en 
omstillingsproces, som både er spæn
dende, hård og ikke mindst udfordren
de. I virkeligheden er der tale om en vel
komst til at betræde de traditionsrige 
stier på skolen!

Esbjerg Statsskole har i godt 100 år 
markeret sig som en kulturinstitution i 
Esbjergs indre by. Samspillet mellem 
byen og skolen vil ikke blive mindre i 
disse år, hvor diskussionerne går om
kring det at skabe liv i den indre by. Her 
er Esbjerg Statsskole en naturlig og in
tegreret del i skolelivet, kulturlivet og 
gadebilledet, og dermed i den indre bys 
kamp for overlevelse. Samtidig er byen 
naturligvis også en inspiration for ele
verne gennem sin nærhed og sit miljø. 2 
partnere hvor ingen kan undværes!

Indenfor de sidste par måneder har 
Esbjerg Statsskoles Bestyrelse og Es
bjerg Statsskoles Forældre- & Støtte

forening set dagens lys. Bestyrelsen er i 
princippet ansvarlig forskolens budget
lægning m.v. og har til forskel fortidlige
re ordninger fået beføjelser og ansvar. 
Det vil i vid udstrækning sige beføjelser 
og ansvar til at administrere mindre be
villinger, hvilket i sig selv er deprimeren
de, men formentlig nødvendigt. For bl.a. 
at kompensere fra disse mindre bevillin
ger dannedes Forældre- og Støttefore
ningen med det formål at støtte Esbjerg 
Statsskoles aktiviteter på områder, hvor 
det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor 
denne hjælp er utilstrækkelig (f.eks. kul
turelle formål, rejser og ekskursioner, 
sportsaktiviteter m.v.). Der skal derfor 
herfra lyde en opfordring til forældre, 
gamle elever og andre med interesse for 
Esbjerg Statsskole til at tegne med
lemsskab i foreningen. Det årlige kon
tingent er fastsat til kr. 80,- for forældre 
og kr. 50,- for enkeltpersoner.

Sluttelig ønskes alle 1. g’ere, ældre 
elever og skolens faste stab velkommen 
til et godt skoleår 91/92.

»GOOD LUCK«!
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Introduktion til
Esbjerg 

Statsskole

Velkommen til din nye arbejdsplads, 
hvor du skal tilbringe en væsentlig del af 
din tid 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, om fag, om 
valgmuligheder, om eksamen.

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 skole
dage 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: En dæmon.
Gengivelse afen farveradering fra en serie af Claus Bojesen (f. 1948), Dæmoner og 
Ikoner, (1990), erhvervet 1991.
Skolen har i forvejen et monumentalbillede af Claus Bojesen. Dæmoner og Ikoner 
viser en anden side af Claus Bojesens kunst, men inden for samme motivkreds.

Esbjerg Statsskole er en af seks gymnasieskoler under Ribe Amtsråd
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Idræt 
på Statsskolen

Faget idræt er i disse år i en brydnings
tid. Dagligt konfronteres vi med begre
ber som livskvalitet, sundhed og kondi
tion, jvf. dagens avisoverskrifter »Idræt i 
skolen er livgivende«, »Unge idrætsfolk 
lever længere«. »For lidt idræt i skolen« 
og »Gymnastiktimerne har stor indfly
delse på konditionen resten af livet« 
(Pol. 19/4-91) og alligevel har faget nok 

en af de højeste »pjækprocenter«, for 
for eleverne er det »bare« idræt, ingen 
karakterer, eksaminer etc. og »hvad kan 
vi bruge de par timer til om ugen-det er 
alligevel ikke nok!«.

Heldigvis er der mange, der dyrker 
idræt uden for skoletid, og det er helt 
fint; andre er aktive på andre fronter, 
men rider alligevel på sundhedsbølgen

Foto: Peter Smith
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bl.a. i kraft af racercykler, fritidssæt, 
joggingtøj og sportssko, så idrætten har 
indflydelse på os alle.

Men hvilket indhold skal idrætten så 
have i skolen i dag?

Skal det være et legefag, hvor elever
ne får afløb fra andre »stillesiddende« 
fag, eller skal det være et fag, der på lige 
fod med andre fag indholdsmæssigt har 
et formål i sig selv? Med de citerede avi
sartikler »in mente« m.m går idrætslæ
rerne på Statsskolen naturligvis ind for, 
at det er et fag på lige fod med andre 
gymnasiefag og derfor må have de bed
ste muligheder for at præge og inspirere 
eleverne til et videre sundt voksenliv. 
Eleverne har - i takt med det omgivende 
samfund - udviklet sig, de kræver mere i 
dag end for 20 år siden - hurtige skift, 
nyt og spændende »som i fjernsynet«. 
Dette kræver naturligvis også mere af 
lærerne og af skolen.

Lærerne skal følge med i et meget 
bredt fag, hvem kan hamle op med »fit
ness centre« og andre, som hengiver 
sig 100% til denne aktivitet, når de bredt 
uddannede lærere måske har 20 andre 
discipliner + gøremål at skulle »mestre«. 
Idrætslærerne forsøger så godt, som 
det er muligt både tids- og ressource
mæssigt at gøre indholdet spændende, 
samtidig med at en vis portion basisvi
den skal tilegnes eleverne. De tages 
gradvis i løbet af skoletiden mere og 
mere med på råd i planlægningen.

Statsskolen har ligeledes i takt med 
tiden udvidet sine rådemuligheder, vi 
har fået en hal til vor disposition. Selvom 
det ikke er »vores egen«, kan vi leje os 
ind på det tidspunkt, der passer bedst til 
idrætsskemaet (i år fra 8 - 14 dagligt). 
Dette giver selvfølgelig mange flere ud
foldelsesmuligheder, især inden for 
boldspil og også et nyt spil er kommet
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til, nemlig »Ultimate«, hvor instruktører
ne fra »Esbjerg Frisbee Club« har under
vist 1. g’erne dette forår. Samtidig har vi 
bevaret »drenge-salen« på skolen, hvor 
kreativitet, aerobic, yoga m.m kan ud
folde sig under mindre og dertil mere 
passende forhold. Dette giver optimale 
muligheder for indendørs aktiviteter - 
og når vi får de udendørs faciliteter på 
plads, tillige med omklædningsforhol
dene, skulle der tegne sig en god frem
tid for idræt på skolen.

Det ser også ud til, at eleverne har til
tro til dette - for i år har vi endnu flere til
meldte elever på »mellemniveau«, d.v.s. 
elever der har valgt idræt som tilvalgs
fag. Her får eleverne, ud over de obliga
toriske 2 ugentlige timer, 4 timer, som 
fordeler sig ligeligt mellem praktik og te
ori. Desuden får eleverne karakterer og 
skal til eksamen på lige fod med andre 
fag.
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Selvom man som idrætslærer i blandt 
kan føle, at det er spild at skulle overbe
vise 3. g-piger, om at det er sundt at be
væge sig ud over »svedegrænsen«, eller 
drenge, om at man kan lave andet end 
at spille bold, så giver de daglige glæ
der, dagens avisartikel og de nye facili
teter al mulig tro på og vilje til »at det alli
gevel skal nytte noget«, for som Helle 
Gotved siger: »Vi må lære at tage krop
pen lige så alvorligt som forstanden«.

Bygnings
renovering

Esbjerg Statskole gennemgår for tiden 
en hårdt tiltrængt, gennemgribende 
bygningsrenovering, der skal gøre de 
fysiske rammer for undervisningen 
både tiltalende og tidssvarende.

Det er lykkedes for Amtsrådet at finde 
midler til en etapevis ombygning, og 
både fysiklokalerne og biologi- og kemi
laboratorierne er allerede færdiggjorte 
med et meget smukt resultat.

I løbet af sommeren 1991 bliver næ
sten alle de almindelige undervisnings
lokaler gjort i stand, vi får et nyt meget 
tiltrængt kemi- og naturfagslaboratori
um, og det ser også ud til at vi får et nyt, 
stort velindrettet bibliotek.

Under hele arbejdet har kunstneren 
Erik Winckler hjulpet os med at sam
mensætte de rette farveharmonier.

Jeg glæder mig til - til august - at 
kunne byde alle elever og ansatte vel
kommen til arbejdet i en ny og smuk 
skole.

Birger Kledal.

Idrætslærerne.
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Statsskolens 
afgangselever 1991

Illustrationer: Det store skolebal 
Fotos: René Hollmann

3a

Andersen, Rikke Christina Eskildsen
Beyer, Camilla Helene
Frandsen, Charlotte
Jensen, Tina Ibsen
Jørgensen, Mette Louise
Knudsen, Tine Lisette Stentebjerg
Kristiansen, Per Slott
Larsen, Mette
Larsen, Signe Rud
Lassen, Brian Krogh

Laursen, Vibeke Nygaard 
Lund, Thomas Ravn 
Madsen, Anita Nygaard 
Nielsen, Karina Diana
Norup, Marie Louise Jegindø 
Nygaard, Dorte
Pedersen, Rasmus Alenkær 
Skot-Hansen, Pernille 
Svendsen, Lissy
Vestergaard, Annitta Holm 
Vilhelmsen, Trine
Wad, Nana Nellemann

9



3b

Andersen, Astrid Louise 
Enevoldsen, Kirstine 
Frost, Sten Lykke 
Hougaard, Sine 
Jensen, Gitte 
Jensen, Lene Beck 
Jensen, Susanne Veie 
Jensen, Tina Guldberg 
Jørgensen, Dorte Elstrøm 
Jørgensen, Rikke Trads 
Kilsgaard, Susie 
Knudsen, Pia Yoon Yung 
Nielsen, Hanne Grethe 
Poulsen, Susanne 
Schurad, Tina 
Steiness, Lone 
Thyssen, Lene 
Toft, Anette

3x

Andersen, Tina Møller 
Anderskouv, Rasmus 
Bach, Thomas 
Fejring, Helene Schøler 
Fog, Peter Schønau 
Hansen, Nina Eg 
Hansen, Søren 
Jensen, Britta Løkke 
Jensen, Marlene 
Kristensen, Mette 
Lauridsen, Allan 
Lund, Rikke Nymann 
Lundgren, Thomas 
Mathiasen, Jesper Toft 
Møller, Merete Gyldholm 
Oehlenschlæger, Rene 
Olsen, Ulrik Kruger 
Poulsen, Nis
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Petersen, Rikke Ostergaard

Thomsen, Nicolai Lomholt 
Vesterholm-Nielsen, Morten 
Winding, Katrine

MacArtney, Glenn Carsten 
Müller, Anne Christina 
Nielsen, Christin Bernadette 
Nielsen, Regin

3y Pedersen, Dorte

Andersen, Jan Helmer Dahl 
Bak, Jakob Toftgaard 
Bruhn, Anders 
Iversen, Malene Møller 
Jacobsen, Gitte Havmøller 
Jensen, Heidi Bisgaard 
Jensen, Jonas Kjær 
Jensen, Niels-Evald 
Jensen, Søren la Cour 
Jensen, Tine Rehne 
Jepsen, Bettina Haahr 
Larsen, Anette Højberg 
Leuenhagen, Casper 
Lund, Marianne Aakjær 
Mikkelsen, Ulla Harder 
Nielsen, Annemarie Irene 
Olesen, Marianna 
Ovesen, Kresten 
Petersen, Karina 
Rasmussen, Jette Klein 
Robi, Mette Kofod
Schou, Christian von Seelen 
Smedegaard, Lena Høg 
Steenstrup, Henrik 
Sørensen, Carsten 
Sørensen, Christian 
Sørensen, Peter Bech

Plauborg, Karsen Uhd 
Poulsen, Ronni 
Ridersholm, Malene 
Rud, Morten 
Svendsen, Per 
Thiesen, Inger Helene

3u

Andersen, Tina
Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg 
Beck, Kristian Hjordt 
Busch, Kristine Maag 
Bæk, Carsten Viggo 
Christiansen, Lars
Fogh,Lena
Husted, Christina Reventlov 
Jensen, Poul Steiner 
Juhl, Eva
Kristensen, Lene Bjerre 
Lykke-Rasmussen, Henrik 
Nielsen, Anja 
Nielsen, Annette 
Nielsen, Helle Unding 
Pedersen, Christopher Bjørn 
Schlosser, Jan Todtloff 
Sørensen, Anders Thornvig 
Sørensen, Peter Bernhard

3z Triel, Eivind
Vang, Claus Thorbjørn

Andersen, Mette Groom 
Axelsen, Søren Bøje Schou 
Clausen, Rene Eigil Tækker 
Dresing, Søren Thomas 
Egestrøm. Anders 
Heinze, Mette
Holm, Mai-Britt Nyegaard 
Jensen, Susanne Bilde 
Jensen, Tina Krarup 
Lauritsen, Morten
Lind, Line

Vejrup, Birgitte Svava

3v

Christensen, Claus Christian 
Frandsen, Pia Dueholm 
Fredenhardt, Allan 
Geil, Morten Floris 
Geissler, Ben
Hansen, Simon Wulff 
Hansen, Torben Møller
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Hedemand, Thomas
Jensen, Dorte
Jeppesen, Majbritt Milter
Kjellerup, Bo
Laursen, Jannie
Madsen, Grith Thagaard
Madsen, Nikolaj
Paulsen, Søren Dencker Borgen

Pedersen, Gitte 
Petersen, Henrik 
Schmidt, Susan 
Svendsen, Rikke Frahm 
Thuesen, Søren 
Wenzel, Jesper Mark 
Wähling, Bettina
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Mindeord
Erik Pedersen

Tidligere studielektor ved Esbjerg Statsskole, Erik Pedersen, døde pludseligt i sit 
hjem i Tisvilde i Nordsjælland den 23. februar.

Erik Pedersen var student fra Horsens Statsskole og blev i 1947 cand. mag. fra 
Københavns Universitet med fagene matematik, fysik, kemi og astronomi. Han blev 
ansat ved Nyborg Gymnasium samme år og arbejdede i Nyborg indtil 1955, da han 
og hustruen, Else Strøm Pedersen, flyttede til Esbjerg, han for at tiltræde en stilling 
ved Esbjerg Statsskole, hun for at begynde sin gerning som tandlæge. Erik Peder
sen ydede en stor indsats i de 33 år, indtil han søgte sin afsked i 1988.

Erik Pedersen - eller som vi plejede at kalde ham på skolen EP -- var en meget af
holdt lærer og kollega. Han var levende interesseret i sine medmenneskers ve og 
vel, og han fulgte sine elevers færden, også efter de havde forladt skolen og glæde
de sig når det gik dem godt.

Men EP var ikke bare en dygtig og afholdt lærer i sine fag. Han var aktivt med i 
hele skolens hverdag, dens liv og dens mange arrangementer. Således var det helt 
naturligt, at han blev valgt til skolens første lærerrådsformand, og det var for ham en 
selvfølge endog i de sidste år at deltage i hytteture sammen med de nye elever.

Skønt EP var flyttet til Nordsjælland havde vi, hans kolleger jævnlig kontakt med 
ham, og hvert år tog han den lange vej til Esbjerg for at fejre Kyndelmisse sammen 
med os.

Erik Pedersen var et helstøbt menneske, naturvidenskabsmand af uddannelse, 
og humanist i holdningen til sin samtid, dens kunst og kultur og dens mennesker. 
Han og hustruen var sammen meget optaget af tidens kunststrømninger, og deres 
altid åbne hjem i Kirkegade var et helt museum over moderne kunst.
Vi vi! savne EP på Esbjerg Statsskole.

Birger Kledal/Aage Elvig.
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Skolens 
personale

Anny L. Amdisen 
Rengøringsassistent

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

Søren Hauge Andersen (SA) 
Kemi, fysik, naturfag 
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

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

Inge Brechling 
Rengøringsassistent

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 21 14 89

Inger O. Christiansen 
Rengøringsassistent

Janne Christiansen (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
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Kirsten Elvig (KE) 
Fransk, engelsk 
Baldursgade 37 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7512 93 48

Aage Elvig (Eg) 
Fransk, engelsk 
Boginspektor 
Baldursgade 37 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7512 93 48

Lis H. Enevoldsen
Rengøringsassistent

Dorthe Fisker (DF) 
Latin, græsk, old. 
Skoleparken 7 /2
6705 Esbjerg 0 
Tit. 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
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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 
Pædagogisk inspektor 
Liljevængét 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 
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 15 52 82

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

Tove Jeppesen 
Kantinebestyrer

Jens Peter
Sinding Jørgensen (SJ) 
Historie, billedkunst 
Lodsvænget 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 
Formand for pædagogisk råd 
Vesterled 1,6731 Tjæreborg 
Tlf. 75 17 61 83

Tommi Larsen (TL) 
Geografi 
Gabelsparken 81 
6740 Bramming 
Tlf. 75 17 27 94
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Jørgen Lind (JL)
Dansk, formning, pædagogik
Strandpromenaden 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 25

Ulla Lind (UL) 
Fransk, dansk 
Standpromenaden 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) 
Historie, psykologi, 
samf.fag, st.vejl. 
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
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Ole Olesen (O) 
Fysik, kemi, naturfag 
Karkovsallé 7 
6740 Bramming 
Tlf. 75 17 44 55

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

Eilif F. Pedersen (EF) 
Biologi, musik
Løkkeshave 1, Sejstrup 
6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 17

Karen M. Pedersen 
Rengøringsassistent

Peter Pedersen (PP)
Fysik
Storegade 67 b 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 13 14 29

Torben H. Pedersen (TP) 
Dansk, idræt 
Lollandsgade 46 
5000 Odense
Tlf. 66 13 83 51

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
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Ole Sand (OS) 
Biologi, kemi 
Nørregade 24, lej. A9 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 12 88 96

Charlotte Schmidt (CS) 
Fransk, idræt 
Rønnebærparken 74 
6760 Ribe
Tlf. 75 41 04 83

Grethe Rørkjær 
Tillidskvinde for 
rengøringsassistenterne

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

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

Ulrik Ullersted (UU) 
Spansk, engelsk 
Kongensgade 89, 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 12 57 42

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

ADRESSEFORANDRING BIBLIOTEKET

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. Der er opsat kondomautomater på 
skolen.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE 

ydes af amtet, når man selv har betalt de 
første 180 kr. pr. måned (formentlig), og 
når man bruger billigste offentlige trans
portmiddel. Har man ikke søgt nærme
ste skole, skal man yderligere betale 
halvdelen af, hvad kortet koster udover 
de 180 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.

Åbningstid: 7.30-16.30.

Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker, 
faglitteratur, lærebøger, dansk og 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- 
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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.

DATALOKALE

Eleverne har adgang til at benytte ud
styret i datalokalet i skolens åbningstid. 
ORDENSREGLER FOR BRUG AF DA
TALOKALET:
1) Der må ikke forefindes mad'og drik

kevarer i lokalet.
2) Der må ikke installeres spil på maski

nerne
3) Man må selvfølgelig ikke ændre i op

sætningen af maskinerne ellerslette/ 
ændre i de installerede programmer

4) Meddelelse om fejl skal gives til da
tavejlederen (Hu).
Brug gerne tavlen.

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

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.

FERIE OG FRIDAGE 1991/92 

1991
Sommerferie fra lørdag den 22. juni til 
søndag den 11. august.
Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober til 
søndag den 20. oktober.
Juleferie: Lørdag den 21. december til 
onsdag den 1. januar.

1992
Vinterferie: Lørdag den 8. februartil søn
dag den 16. februar.
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Påskeferie: Lørdag den 11. april til man
dag den 20. april.
St. Bededag: Fredag den 15. maj til søn
dag den 17. maj.
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 28. 
maj til søndag den 31. maj.
Grundlovsdag: Fredag den 5. juni slutter 
undervisningen kl. 12.00.
Pinseferie: Lørdag den 6. juni til mandag 
den 8. juni.
Sommerferie: Fra lørdag den 20. juni 
De nævnte dage incl.

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.

FORÆLDREMØDER

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

FÆLLESUDVALG

Fællesudvalget består af 4 elevre
præsentanter, hvoraf den ene er elev
rådsformanden, 3 lærerrepræsentanter, 
hvoraf den ene er formanden for pæda
gogisk råd, pedel og rektor, der er ud
valgets formand.

Repræsentanter vælges for et år ved 
skoleårets begyndelse. Elevrepræsen
tanterne vælges blandt alle elever.

Fællesudvalget træffer afgørelse ved
rørende fællesarrangementer, studie
kredse, faciliteter og praktiske forhold 
på skolen, fritidsaktiviteter samt skole
fester.

GLEMTE SAGER

Tøj, madkasser m.v. bliver lagt i ska
bet ved indgangen til gymnastik. Skabet 
er ikke aflåst. 3 til 4 gange om året vil 
disse ting blive lagt til gennemsyn i kan
tinen. Hvis tingene ikke er fjernet ved 
disse gennemsyn, bliver de afleveret 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.

IDRÆT

FÆLLESARRANGEMENTER 

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 skøjtehal, i fitness cen
ter, i roklub og sejlet i kano. Vi har selv 
haft besøg af Esbjerg Frisbee Club’s in
struktører.

Eleverne skal i løbet af deres gymna
sietid undervises i 2 holdidrætter, 2 indi
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vid uel le idrætter og 2 emner (ex. vinteri
dræt, ketcherspil) af sammenhængen
de undervisningstid på min. 12 lektioner 
hver. Desuden skal eleverne selv udfor
me et opvarmningsprogram. Lidt teori i 
form af arbejdsteori indgår ligeledes.
Frisport: Du har i perioder mulighed for 
at deltage i frisport.

Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun 
ske på grundlag af lægeattest eller, hvis 
hindringen for fysisk aktivitet er umid
delbart indlysende.

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.

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. Ved juletid har vi 
en intern volleyball-turnering på tværs af 
klasserne og med lærerdeltagelse. Det 
sker desuden, at eleverne udfordrer læ
rerne til en fodboldkamp.
Hvert år stiller skolen et hold til »Vest
kystløbet«, hvor alle interesserede kan 
deltage.

Skoleballet: En del af idrætstimerne bru
ges til dansetræning med henblik på 
skoleballet.

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. Lærer- og 
elevrepræsentanter vælges i august.

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 pædagogiskråd, valgt for et 
år ad gangen og rektor. Har man økono
miske problemer i forbindelse med en 
ekskursion, afleverer man en skriftlig 
ansøgning om tilskud til denne. I ansøg
ningen oplyses de forventede udgifter, 
det ønskede beløbs størrelse, ekskursi
onens varighed, samt en begrundelse 
for ansøgningen.
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KONTAKT KFS

I skoleåret 1990/91 har elever og læ
rere fra Esbjerg Statsskole aflagt besøg 
på flere virksomheder og institutioner. Vi 
har ligeledes haft den glæde på skolen 
at modtage besøg udefra.
Esbjerg Statsskole takker for velvilje og 
imødekommenhed fra følgende virk
somheder, institutioner og enkeltperso
ner, og vi håber på fortsat godt samar
bejde:
Seelen Maskinfabrik A/S
KJ Maskinfabrik A/S
Olesen & Jensen A/S
Varde Banks Arbitrageafdeling 
Vestfrost A/S
Miljø Farver, Torvegade, Esbjerg 
Jydske Bank, Allan Vad 
Den danske Bank
Esbjerg Museum, Peter Dragsbo 
Arkitekt Jørgen Lind, Fanø
Designer Karen Margrethe Høskulds- 
son, København
Direktør Mette Lorenzen, Scandic Ho
tel, Esbjerg
Civilingeniør Kjeld Dahl Sørensen, 
Dansk Arbejdsgiverforening, Esbjerg

KONTORET

På kontoret afhentes ansøgningsske
maer til legater, SU, befordringsgodt
gørelse. Kontoret udleverer efter an
modning bekræftelse på skolegang, 
udskrift af eksamensprotokollen. Husk: 
ændringer af navn og adresse skal 
straks meddeles kontoret.

Kontoret kan kun undtagelsesvis på
tage sig at viderebringe meddelelser til 
eleverne.

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

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. 1.500,- kr. gives til årets stu
dent med det højeste gennemsnit.
Engers Hansens Boglegat:
Uddeles ved skoleårets afslutning i flere 
portioner som støtte til bogkøb.
Esbjergensersamfundets Legat:
Afkast ca. 2.000,- 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. 4.500,- 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. 6.500,- 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. september.
Lektor H.E.Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 60.000,- kr. gives til 
flittige elever og studerende udgået fra 
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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 skolebestyrelsen på indstil
ling 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.

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. Eleverne har ikke 
adgang til disse møder.

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.

MILJØUDVALG 

søger at forbedre miljøet på Esbjerg 
Statsskole. Bl.a. har udvalget indkøbt 
adskillige grønne planter, og det har 
endvidere gennemført en antirygekam- 
pagne 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

FRIVILLIG MUSIK, nemlig!
Vil du deltage i kor, jazzorkester eller 

musicalopførelse; eller vil du bare have 
adgang til musiklokalerne og Atari-mu- 
sikcomputeren? Så er det her det fore
går!

Det hele styres med fast hånd og lå
nerkort - husk billede, CPR- og sko
nummer • af den allestedsnærværende 
Margrete, skolens gode musikfe, som 
dog har barselsorlov (det blev en pige) 
indtil oktober. I mellemtiden varetages 
hendes majestæts funktioner af de yd
mygere ånder Eilif og André, to blege 
stakler der kun låner en smule glød i 
genskæret fra den strålende Margrete.

Ved skoleårets begyndelse bekendt
gøres hvilke aktiviteter der tilbydes, men 
allerede nu kan det røbes at der plan
lægges en produktion af musicalen 
»Romeo og hende der ... øh?« et værk 
der vil kræve alle gode kræfters medvir
ken som sangere, dansere, skuespille
re, scenearbejdere, sminkøser, sceno- 
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grafer og så videre. (Et par piger, særligt 
udvalgt for deres skønhed og intelli
gens, kan blive assistenter for en aldren
de manuskriptforfatter... Ved nærmere 
eftertanke spiller det der med intelligens 
ingen større rolle. Han er ikke selv for 
knøw).

Den ærværdige institution »Esbjerg 
Statsskoles Theatercompagnie« (De 
professionelle amatører) som står for ar
rangementet har tidligere kunnet notere 
sig betydelige successer og råder over 
en stab af fremragende experter som 
f.x. Ruth Mikel Jensen og Jens Risom 
der er istand til at vride skjulte talenter 
ud af selv den mest introverte gymna
sieelev. Kort sagt: Kom og vær med!

Blandt sidste års aktiviteter kan næv
nes den intergymnasiale og interamtsli- 
ge opførelse af Schuberts G-dur Messe 
ved fire offentlige koncerter (en hver 
gang) og en radioudsendelse med ud
drag af en tidligere musical »Lizzie 
Straight«, samt optræden, i og udenfor 
skolen, af de mange grupper og orke
stre der er vokset frem af Svendsgade 
19 - 21 ’s næringsrige jord.

Altså: Frisk mod, meld Dig til musik!

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 klas
se.
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.

løvrigt skal det tilføjes at samtlige ele
ver på skolen skal købe et Neptunkort 
for at få adgang til festerne.
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OPSLAGSTAVLER

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.

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/elevkanti- 
nen, når du forlader denne.

PÆDAGOGISK RÅD
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 
tilladt i kantinen.
4. Man rydder op efter sig både i under
visningslokaler 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.

består af samtlige lærere. Pædago
gisk Råd afgiver indstillinger om skolens 
bevillinger og har større eller mindre ind
flydelse på skolens øvrige anliggender. 
Formand: Ole Larsen.

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.

RENGØRING
PARKERING

Biler og motorcykler henvises til par
keringspladsen, 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.

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!

PEDEL RINGETIDER

Pedellens kontor finder du i kælderen. 
For at dagligdagen skal kunne fungere

1. time 8.10-8.55
2. time 9.00-9.45
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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

SKOLEBALLET

Hvert år afholdes det traditionelle 
Store Skolebal, som afviger fra Neptun- 

festerne 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.

SKOLEBESTYRELSE

Esbjerg Statsskoles bestyrelse pr. 1/8 1991:
Bestyrelsens sammensætning:
1 medlem udpeget af amtsrådet ............................................................ Hans Bejder
1 medlem udpeget af Esbjerg Byråd ...........................................  Freddie Madsen
1 medlem udpeget af Esbjerg Erhvervsråd ..........................  Torben Skot-Hansen
Rektor for SUG ...............................................................................  Jan Magnussen
Formanden for Forældre-støtteforeningen ....................................... Knud Svarrer
Medlem af Støtteforeningen ...................................................... Peter Christiansen
Formanden for Pædagogisk Råd .........................................  Ole Gadsbølle Larsen
Repræsentant valgt af Pædagogisk Råd .......................................................vælges
2 elevrepræsentanter ......................................................................................senere
Medlem valgt af tekn.-admin, personale .................................... Flemming Larsen
Formand for bestyrelsen: Knud Svarrer, Rolfsgade 106, 6700 Esbjerg, privat tlf. 
75 13 13 50; arbejde 75 12 31 33

§ 5 Bestyrelsens beføjelser.
Stk. 1 Bestyrelsen udøver sin virk

somhed inden for de mål og rammer, 
der er fastsat i henhold til lovgivningen 
eller efter beslutning om delegation i 
amtsrådet

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter det 
maksimale antal elever i klasserne ved 
skolen i overensstemmelse med den 
minumumsramme for klassestørrelser i 
amtskommunens gymnasieskoler, som 
amtsrådet fastsætter.

Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger efter 
indstilling fra rektor skolens fagudbud.

Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at 
tilbyde bestemte fag.

Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger efter 
indstilling fra rektor skolens ferieplan.

Stk. 5 Bestyrelsen formidler et sam
arbejde mellem skole og hjem og med
virker ved løsningen af sociale opgaver i 
tilknytning til skolen.

Stk. 6 Bestyrelsen fastlægger sko
lens ordensregler.

Stk. 7 Bestyrelsen medvirker ved 
større byggesager på skolen og kan stil
le forslag til amtsrådet om bygningernes 
forbedring.
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Stk. 8 Bestyrelsen fsatlægger efter 
indstilling fra rektor skolens budget. Be
styrelsen træffer herunder beslutning 
om elevers afholdelse af udgifter til un
dervisningsmidler.

Stk. 9 Bestyrelsen træffer efter ind
stilling fra rektor beslutning om speci
alundervisning, jfr. gymnasieloven § 8, 
stk. 3.

Stk. 10 Bestyrelsen kan afgive udta
lelser og stille forslag til amtsrådet om 
alle spørgsmål vedrørende skolen, dog 
ikke personforhold. Bestyrelsen skal af
give udtalelse om alle spørgsmål, som 
forelægges den af amtsrådet.

Stk. 11 Bestyrelsen redegør årligt for 
sin virksomhed.

SKRIFTLIGE OPGAVER

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

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.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen forestås af føl
gende vejledere: Hanne Andreasen, El
len Husted Christensen, Christian No- 
rup, Lars Mikkelsen, Peter Smith.

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- 
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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

Ansøgningsskema afhentes og afle
veres på kontoret.

Man er berettiget til forældreind- 
tægtsbestemt støtte kvartalet efter, 
man er fyldt 18 år. Kvartalet efter det 
fyldte 19. år kan man få størte uafhæn
gig af forældreindkomst.

Alle over 18 år kan efter ansøgning få 
tildelt statslån.

Husk at søge i god tid, da man ikke 
længere kan få støtte mecl tilbagevir
kende kraft.

Efter 1/8 1990 skal der kun søges een 
gang i et gymnasieforløb.

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, eks
kursion, lejrskole, censur m.m. oriente
res eleverne i god tid af faglærerne og/ 
eller insp. Skolens inspektor er Chr. No- 
rup.

ÅRSPRØVER
TELEFON

Mønttelefon findes ved hovedindgan
gen: 75 45 19 69.

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

TERMINSPRØVER

Terminsprøver holdes om 
og 3. g.

foråret i 2.

TOBAKSRYGNING

er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun til
ladt i nichen i kantinen.
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AF SKOLENS DAGBOG

Uge 36 3a på studierejse til Rom
3xyzuv KE på studierejse til Hamborg og Wunstorf

06/09
17/09

2a på studietur til Wunstorf
3 idM på kanotur
Møde for folkeskolens skolevejledere og klasselærere i 9. og 10. klasse 
samt rektorer og studievejledere

21/09 
26/09 
02/10 
05/10 
06/10
12/10 
28/10 
02/11 
07/11

2v på kanotur
Atletikfinalestævne for piger i Lyngby
GLO orientering
Pædagogiske dage for lærerkollegiet
Pædagogiske dage for lærerkollegiet
Fællesarrangement for erhvervsøkonomielever med Den danske Bank
Kor-træf i Tarm
Elever fra Bryndum Skole besøger 1 a, 1 c og 1 y
Dansk Arbejdsgiverforenings kursus i virksomhedsspil for samfundsfag 
og erhvervsøkonomi

08/11 
09/11 
13/11 
16/11
18/11 
19/11 
20/11

Operation Dagsværk
1 u på ekskursion til Odense
Elever fra Fourfeldtskolen besøger 1 b, 1 c og 1 y
Møde mellem fagkonsulent Henrik Skovgaard og lærerkollegiet
2 MU og 3muM på operatur til Herning
Basketball for drenge
Introduktionsdag for eleverfra Esbjerg Realskole, Nordvangsskolen, Tjæ
reborg Skole, Gjesing Skole, Kvaglund Skole og Blåbjerggårdskolen

21/11 Introduktionsdag for elever fra Hjerting Skole, Ådalsskolen, Rørkjær Skole 
og Nordby Skole

22/11
26/11

Basketball for piger
Den større skriftlige opgave afleveres 
Basketball for drenge

29/11
04/12

Basketball for piger
Orientering for 2g og 3g om korte, mellemlange og lange videregående 
uddannelser
Skolerådsmøde

06/12 Fællesarrangement: Danseforestillingen Parat Start 
Dans med Uppercut Danseteater

11/12
12/12

3yuv erhvervsøkonomi får besøg af Allan Vad fra Jyske Bank 
Basketstævne for drenge i Tarm
Fagkonsulent Claus Westh mødes med dansklærerne

13/12
18/12
19/12

Basketstævne for piger
Volleyballstævne for piger i Vejen 
2g design på ekskursion til Odense 
Volleyballstævne for drenge i Tarm

20/12
21/12

Morgensamling med prisuddeling, derefter volleyball 
Juleafslutning i aulaen
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14/01 Valgfagsorientering 1 c
Forældrekonsultation for 1a, 1b, 1c og 1y

15/01 Elever fra Vestervangsskolen besøger1x, 1z, 1u og 1v 
Valgfagsorientering 1 a

16/01 Valgfagsorientering 1 v, 2y og 1z
Forældrekonsultation for 1x, 1z, 1u og 1v

17/01
22/01

Valgfagsorientering 2c, 1y, 1x, 1u og 1b
Elever fra Danmarksgades Skole besøger 1y, 1 zog 1b
Elever fra Sønderrisskolen besøger 1z og 1c

28/01 Valgfagsorientering 2b
Dansetræning i aulaen 1g og 2v
Gymnasieorientering på Vestervangskolen

30/01
31/01

Dansetræning i aulaen 2g og 1y
Allan Vad fra Jyske Bank demonstrerer og installerer bankens on-line til 
Børsen
Dansetræning i aulaen 3g og 2 u
Studievejledning for 3g ved Mette Lorenzen, Scandic Hotel

04/02 Gymnasieorientering på Skt. Nicolaj Skole 
Koncert med koret på Varde Gymnasium

05/02
06/02

Valgfagsorientering 2v
Forårskoncert, 4 gymnasiekor opfører bl.a. værker af Schubert og Poul Si
mon

07/02 3z på ekskursion til København
Fællesarrangement: Dorte Kodal - student fra Esbjerg Statsskole 1990 - 
viser lysbilleder og fortæller om sit ophold i Namibia
Koncert med koret fra Grindsted Gymnasium

08/02 
Uge 7 
19/02

Valgfagsorientering 2x
Vinterferie
Volleyballstævne i Kolding
2g og 3 g design har besøg af arkitekt J. Ltnd, Fanø

20/02 1g valgfagsorientering, workshop
Åbent Hus på uddannelsesinstitutioner i Ribe Amt 
Fællesudvalgsmøde

25/02
26/02
27/02
05/03
08/03
Uge 11

Møde i Pædagogisk Råd
3ayv MU besøger et pladestudie i Grindsted
Mozart på Musikskolen
Morgensamling: Margretes sidste optræden før orlov
Terminsprøve 2g
2c og 2x på studietur til Barcelona
2b på studietur til Paris
2a på studietur til P'ag
2y, 2z, 2v på studietur til London

19/03
20/03
08/04
10/04

Stiftende møde i Forældrestøtteforeningen 
Morgensamling: Trommedans fra Afrika 
Morgensamling: Tommis Rockshow 
Lærerforsamlingsmøde
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17/04

23/04 
29/04 
02/05 
03/05 
07/05 
08/05
10/05 
14/05 
23/05 
02/06

1y er ved lodtrækning udtrukket til at deltage i kampsport, kropsbevidst
hed og velvære på Grindsted Gymnasium
Borgermøde i aulaen om kommuneplanen
Fællesarrangement: Et Gold og Forsman show: Mellem to Stole
Eksamensorientering for alle i aulaen
Lærerforsamlingsmøde
Morgensamling: Neodadaistisk Happening mit Sauerkraut
3g’s sidste skoledag
Studentereksamen begynder
Skolens bestyrelse holder sit første møde
Pædagogisk dag for lærerkollegiet
Skolen deltog med et hold i Vestkystløbet

Mørke Tider Lyse Sider, Uppercut Danseteater Foto: Cher Geurtze
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MS KÄ

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

450004648051

Gengivelse af et billedtæppe, Opus II (1985) af Gudrun Pagter (F. 1946). 
Billedet blev købt i 1989 af Ribe Amts Kunstfond og uddeponeret i 
1991 på Esbjerg Statsskole.
Gudrun Pagter har udført mange udsmykningsarbejder i ind- og ud
land og er repræsenteret på flere museer.
Som tekstilkunstner arbejder hun med uld, hør og blår, således at de 
stoflige udtryksforskelle bliver en vigtig del af helheden.


