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Velkomst ved formanden for
skolens bestyrelse

Knud Svarrer
Formand for Esbjerg Statsskoles Bestyrelse
Formand for Esbjerg Statsskoles Forældre- og 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 positiv til
kendegivelse til de nye elever, som 
endnu engang vover springet til en 
omstillingsproces, som både er spænd
ende, hård og ikke mindst udfordrende. 
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 
omkring det at skabe liv i den indre by. 
Her er Esbjerg Statsskole en naturlig 
og integreret del i skolelivet, kulturlivet 
og gadebilledet, og dermed i den indre 
bys kamp for overlevelse. Samtidig er 
byen naturligvis også en inspiration for 
eleverne gennem sin nærhed og sit mil
jø. 2 partnere hvor ingen kan und
væres!

For 2 år siden så Esbjerg Statssko
les Bestyrelse og Esbjerg Statsskoles 
Forældre- & Støtteforening dagens lys.

Bestyrelsen blev i princippet ansvarlig 
for skolens budgetlægning m.v. og har 
til forskel for tidligere ordninger fået 
beføjelser og ansvar. Det vil i vid 
udstrækning sige beføjelser og ansvar 
til at administrere mindre bevillinger, 
hvilket i sig selv er deprimerende, men 
formentlig nødvendigt. For bl.a. at kom
pensere for disse mindre bevillinger 
dannedes Forældre- og Støtteforenin
gen med det formål at støtte Esbjerg 
Statsskoles aktiviteter på områder, hvor 
det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor 
denne hjælp er utilstrækkelig (f.eks. 
kulturelle 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.

Sluttelig ønskes alle 1. g’ere, ældre 
elever og skolens faste stab velkom
men til et godt skoleår 93/94.

K. Svarrer
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Introduktion til
Esbjerg 

Statsskole

Karsten Kjemtrup
Rektor

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 omgivel
ser, mange nye ansigter, nye omgangsformer, nye regler. Dette introduktionsskrift 
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 skoleåret.

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 velkommen på kontoret.

Ny rektor.
Den 1. august 1993 tiltræder Karsten Kjemtrup som rektor for Esbjerg Statssko

le. Karsten Kjemtrup kommer fra en stilling som inspektor ved Sorø Akademis Sko
le, hvor han har været ansat siden 1975 og undervist i biologi og geografi.
Rektor, der er 43 år, glæder sig til det fremtidige samarbejde med elever og samt
lige personalegrupper.

Velkommen

Forsidebilledet er en gengivelse af N. Holbak, Landskab fra Måde (okt. 1939).
Olie på lærred. Kunstnerens afskedsgave til kollegerne i 1941.

Niels Holbak omtales ofte som »Vestjyllands maler«. Hele hans produktion 
bærer da også præg af fordybelse i vestjysk natur og folkeliv. Både indholdsmæs
sigt og formelt undgik Holbak de store eksperimenter. Motiverne fandt han i det 
nære miljø: det forblæste flade landskab, fåmælte jyske bønder og håndværkere 
fordybet i det daglige arbejde. Skolen er i besiddelse af tre værker, der er typiske 
for Holbaks landskabsopfattelse: det mennesketomme landskab, der dog bærer 
præg af menneskets færden og arbejde, den høje vestjyske himmel, det vestjyske 
lys og vejr«, den brede penselføring og de rige farvenuancer. Niels Holbak var teg
nelærer på Esbjerg Statsskole fra 1930 til 1941.
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Esbjerg Statsskole 
Svendsgade 19-21

6700 Esbjerg

Kontoret
Faxnr.
Lærerværelset
Pedel
Mønttelefon
Skolens kontor er åbent kl. 9-14
Rektor
Adm. inspektor/ rektors stedfortræder
Adm. inspektor
Bibliotekar
Boginspektor
AV-inspektor
Datavejleder
Formand for Pædagogisk Råd
Skolesekretærer

Studievejledere

Pedel
Pedelmedhjælper 
Kantinebestyrer 
Medhjælper

tlf. 75 12 46 88 
fax 75 13 66 43 
tlf. 75 12 41 98 
tlf. 75 12 44 54 
tlf. 75 45 19 69

Karsten Kjemtrup 
Chr. Norup
Ellen Husted Christensen 
Bent Iversen
Aage Elvig 
Palle Cavan 
Ellen Husted Christensen 
Frants Andreasen 
Grethe Andersen 
Alice Mønster 
Petra Nielsen 
Hanne Andreasen 
Ruth Mikel Jensen 
Lars Mikkelsen 
Peter Smith 
Flemming Larsen 
Poul Erik Hansen 
Tove Jeppesen 
Niels Isaksen
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Introduktions
dage

INTRODUKTION AUGUST 1993

1. uge:
Mandag den 9. august:
1g: kl. 9.00 Velkommen i aulaen. AD + MU

Ny rektor
4V’s lysbilledshow
»Lære hinanden at kende«, klasselærerne
Skema, klasselærerne
Forberede hyttetur, tutorer og lærere

2g: kl. 12.00 Kort velkomst i aulaen 
Skema, klasselærerne 
Forberede velkomst af 1g tirsdag i aulaen.

3g: kl. 12.00 Kort velkomst i aulaen 
Skema, klasselærerne

Tirdag den 10. august:
Kl. 9.45 Fælles udvidet morgensamling, 2g underholder

Ondag den 11. august:
Kl. 12.00 Folkedans for alle, RM

Torsdag den 12. august:
Kl. 11.00 1 g på hyttetur

2. uge:
Fredag den 20. august; Fest for Ig'erne med elevrådet som primus motor
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Udvekslings
rejser

ST. PETERSBORG TUR/RETUR.

Allerede i løbet af efteråret 1992 aftalte Ruth Mikel Jensen og Torben Gents med 
1z at søge etableret en udveksling i løbet af 1 g, og da kontakten med gymnasium 
nr. 248 i St.Petersborg var etableret, fik vi grønt lys til dette arrangement.

Først kom russerne - i februar 1993. Her blev de indkvarteret privat - både lære
re og elever i 14 dage, og deltog i et alsidigt program, der omfattede skolegang, 
udflugter og virksomhedsbesøg. Programmet omfattede også en aftensammen
komst på skolen for gæster, værtselever og -familier. Det var vældigt hyggeligt at 
lære hinanden at kende på forskellig vis.

Det er klart, at levevilkårene i Rusland og Danmark er forskellige på mange 
måder, og det var derfor en stor oplevelse for russerne at komme her og bo hos 
danske familier. Der er ingen tvivl om, at der venter 1z og deres to lærere en lige 
så stor oplevelse i august, når de som 2z rejser på genbesøg i St. Petersborg. 
Turen foregår med bus over Sverige.

Kollega Larissa og klasse - vi glæder os til at gense jer i august.

Torben Gents og Ruth Mikel Jensen

ELEVUDVEKSLING POTSDAM-ESBJERG.

Mandag den 19. april modtog 1c 27 elever fra Potsdam. Gæsterne var mest ner
vøse, for nogle var det deres første udlandsrejse og for de fleste var Danmark lige 
så langt væk som Sydafrika.

De fleste af gæsterne lod sig gribe af 1c og deres idérigdom og forlod Esbjerg 
den 24.april efter 5 tætpakkede dage, hvor de oplevede Esbjerg Statsskole og 
Esbjergområdet i alle varianter - forårskoncert, cykeltur på Fanø med punkteringer, 
modvind, regn og sol, Neptunfest og havnerundfart.

Genbesøget fandt sted en uge senere. Den 3. maj ankom 1c til Potsdam efter at 
have stiftet bekendtskab med Berlins tætpakkede morgentrafik. Der var lidt som
merfugle i maven, men i løbet af fem dage korrigerede de deres opfattelse af livet i 
en tysk by, en tysk skole og en tysk familie.

Eleverne oplevede at blive modtaget med respekt af deres værter, og de opleve
de at de kunne klare den fremmedartede situation sprogligt, men bestemt også 
menneskeligt. Nogle elever fik etableret gode venskaber for fremtiden.

De to tyske kolleger havde tilrettelagt et program, som på mange spændende 
måder tog hensyn til det overordnede emne - Potsdams forandring efter murens 
fald i 1989, men skabte også interesse for Potsdams fortid.

Inger Buchard og Lars Mikkelsen
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Idræts
dag

IDRÆTSDAG.

I efteråret -92 stod der idræt på skemaet en hel dag for alle elever og lærere.
Aktiviteterne spændte bredt: vi spillede bl.a.volley, amerikansk fodbold, ultimate, 

petanque, vi dansede hip-hop, dyrkede karate og aerobic, løb O-løb, hoppede i 
sække og med sammenbundne ben, en gruppe brugte hele dagen på drama.

Elever ydede en flot indsats som instruktører og mange af os fik afprøvet nye 
idrætsgrene.

Aktivitetsniveauet var højt dagen igennem, klasserne dystede indbyrdes og med 
lærerne om at samle flest point, og stik mod forventning blev det ikke lærerne, der 
løb af med sejren.Selvom lærerholdet talte flest deltagere, blev vi slået stort af 1z.

Tabere og vindere havde en sjov dag og alt tyder på,at en ny tradition er skabt 
på Esbjerg Statsskole, i hvert fald er det planen at gentage spøgen i efteråret -93.

Idrætslærerne.
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tæppe-land
75 13 55 66
75 46 80 11

Velkommen til forårskoncert 1993 på

Esbjerg Statsskole

onsdag den 21/4 kl. 19.00

Årets forårskoncert blev på utraditionel vis arrangeret som en musikalsk café, 
hvor der blev solgt kaffe, kage, øl, vand og vin. Et bredt udsnit af skolens elever fra 
forskellige klasser optrådte med sang og musik og andre festlige indslag. Et stort 
modeshow var også med til at gøre aftenen ekstra farverig, flot og festlig.
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Statsskolens 
afgangselever 1993

3a

Akdogan, Yildiz 
Dalum, Ane Birgitte 
Dethlefsen, Tina 
Droob, Christina 
Gudmundsen, Ulla 
Jensen, Anne Kold 
Jensen, Ursula Lange 
Jeppesen, Lise 
Jeppesen, Monica Milter 
Jespersen, Jesper Christian 
Jørner, Lone
Jørstad, Natascha
Kristiansen, Anne-Grethe Laxtein AA 
Madsen, Per 
Møller, Carsten Folke 
Nielsen, Anne Bagger 
Nielsen, Pernille Bagger 
Paungreen, Stine Kjellund 
Starup, Peter 
Sørensen, Lise 
Wahling, Susanne

3b

Bartholdy, Anders 
Bjørnfort, Mette 
Christensen, Connie 
Christensen, Sanne Meilandt 
Clausen, Tine Marie 
Hansen, Helle Vennick

Jensen, Gitte Højland 
Johannessen, Marlene 
Jørgensen, Charlotte Krogh 
Krabbenhøft, Christina 
Marslev, Anne Margrethe 
McCullagh, Ruth 
Mortensen, Trine Malene 
Muller, Lone Grønkjær 
Olesen, Mette Herrefoss 
Rasmussen, Henning Lavendt 
Richardsen, Janne Funch 
Zabel, Michaela Darina 
Ørnskov, Claus

3c

Bøndergård, Fie 
Christensen, Mette 
Fabricius, Thilde 
Garvold, Annabeth 
Hansen, Lene Søndergaard 
Jensen, Coma Levin 
Jensen, Jesper Grunnet 
Jensen, Linda Qvist 
Jepsen, Anne Mette 
Kofoed, Anna 
Krag, Jacob Enevold 
Kusk, Mette
Larsen, Anja Helligsøe 
Larsen, Peter Høj 
Nielsen, Tine 
Nørbæk, Rikke

10



Pedersen, Thomas Birck 
Rav, Sabine
Rendbo, Jonas 
Sondergaard, Dorthe 
Thuesen, Pernille 
Toft, Søren
Øllgaard, Signe

3x

Bakke, Klaus
Bartholdy, Søren 
Børsting, Philip 
Christensen, Louise Mielche 
Frosch, Stina
Hansen, Thomas Skov 
llleborg, Anne Sofie 
Jensen, Claes Banke 
Jensen, Claus Arnum 
Jensen, Rikke
Jensen, Rikke Hornbeck 
Kristoffersen, Nicolas 
Larsen, Kasper 
Marcussen, Pia
Mou, Jacob
Munk, Benedikte
Nielsen, Bitten Højberg 
Nielsen, Jesper Hvolbøl 
Nielsen, Lærke Christina 
Nielsen, Torben Rupert 
Pedersen, Jakob Bonde 
Pedersen, Lise Graae 
Pedersen, Pernille 
Reis, Peter 
Svendsen, Rikke
Thomsen, Michael Trøjborg 
Thorborg, Sidsel
Vorbeck, Kim

3y

Andersen, Dennis 
Brems, Anne Sofie 
Carlsson, Kim Håkon 
Christiansen, Inge Lise

Christiansen, Lotte Jin 
Droob, Sisse 
Jensen, Lars 
Jespersen, Helle Enne 
Jørgensen, Mette Adler 
Kempel, Sia 
Knak, Søren Robert 
Krogsgaard-Jensen, Katrine 
Lauridsen, Rikke 
Madsen, Michael Elis 
Nielsen, Jens Bo 
Nielsen, Morten Hvolbøl 
Nielsen, Rikke Klingenberg 
Pedersen, Morten 
Petersen, Uffe Schmidt 
Post, Anita 
Revsholm, Jesper Fårup 
Schrøder, Christian Borgstrøm 
Schweitz, Lykke Christiane 
Stausholm, Gitte 
Strandby, Mette 
Trane, Orla Valdemar 
Warming, Kenn

3z

Andersen, Peter fereiner 
Arlbjørn, Aslaug Billegrav 
Barlaj, Titken Nikolaj Lipinski 
Boysen, Maria Sandberg 
Døssing, Michael 
Fischer, Anne Mette 
Harbøll, Michael Mark 
Hede-Jensen, Gitte 
Holmberg, Kristina 
Høecke, Pernille 
Jensen, Maria Ansine 
Knudsen, Susanne Wolf 
Koldig, Jesper 
Larsen, Thomas Kirk 
Mathiasen, Søren Toft 
Mikkelsen, Henrik Damgaard 
Mortensen, Sina Feldborg 
Nielsen, Karina 
Nielsen, Lars Nørholm
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Nielsen, Lena Marie 
Olsen, Jakob
Pedersen, Rene Thornfeldt 
Poulsen, Jacob Kvist 
Skouboe, Jacob 
Slot, Gitte
Søeborg, Morten 
Valbjørn, Jeppe

3u

Busch, Camilla Joker 
Christensen, Charlotte 
Christensen, Dennis Joo 
Christensen, Glenn 
Christensen, Susanne 
Christiansen, Rie Jul 
Grotkjær, Thomas 
Hansen, Kent 
Havemose, Tom
Henrich, Carsten Johannes Kristian 
Holst, Benjamin 
Hovmand-Olsen, Jan 
Jensen, Klaus Kongsdal 
Jensen, Lars Aaen 
Jensen, Peter 
Jensen, Thomas Krucov 
Johansen, Carsten de Lasson 
Kildsgaard, Jesper 
Kirk, Andreas Bernhard 
Laursen, Thomas 
Lorenzen, Søren 
Nielsen, Irene 
Nielsen, Marianne
Nielsen, Thomas Stockmarr 
Schmidt, Heidi 
Stenstrup, Kevin Mose

3 v

Bagge, Christian Peder Gyldenkrone 
Bay, Jacob Kristian 
Bork, Katrine
Christensen, Jacob Bøhme 
Dahlgren, Victor

Demant, Morten
Haddad, Jihad Michel 
Hansen, Gitte Brøllund 
Jensen, Henrik Kirk 
Jensen, Tine Tønder 
Jensen, Trine Storkholm 
Jepsen, Kirsa Dall 
Jørgensen, Casper 
Jørgensen, Ejnar Skov 
Kristensen, Christoffer Møller 
Marker, Mads Frisenborg 
Moltesen, Asta Birgit Møller 
Mortensen, Lars
Nejsum, Lene Niemann 
Nielsen, Jeanette Friis 
Nielsen, Peter Moth 
Pedersen, Henriette Bjerrum 
Poulsen, Rene
Poulsen, Susanne Dora Linnet 
Sandvei, Christian Peter 
Thinnesen, Jesper 
Thomsen, Nicolai
Æbelø, Susanne
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Skolens 
personale

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

Alice Mønster (AM) 
Kontorassistent 
Lodsvænget 44 
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 63 73

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

Petra Nielsen (PN) 
Kontorassistent 
HejmdalsAllé 34 
Tit. 75 14 25 91

Poul Erik Hansen 
Pedelmedhjælper 
Bakkegårdvej 23 
6851 Janderup

Niels Isaksen 
Medhjælper 
Vædderens Kvarter 100 
6710 Esbjerg V.

Tove Jeppesen 
Kantinebestyrer
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Anny L. Amdisen 
Rengøringsassistent

Margrethe Bendix 
Rengøringsassistent

Inge Brechling 
Rengøringsassistent

Inger O. Christiansen 
Rengøringsassistent

Susanna Hovgaard 
Rengøringsassistent

Julianna Kovacs
Rengøringsassistent

Karen M. Pedersen 
Rengøringsassistent

Alice Runge 
Rengøringsassistent

Grethe Rørkjær 
Tillidskvinde for 
rengøringsassistenterne
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Søren Hauge Andersen (SA) 
Kemi, fysik, naturfag 
Morbærlunden 79 
6705 Esbjerg 0 
Tlf. 75 14 46 84

Frants Andreasen (FA) 
Samf.f., hist, erhv.-økonomi 
Formand Pædagogisk Råd 
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

Jens Bjerregaard (Bj) 
Historie, religion 
Ewaldsbakken 8,1 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 13 30 80

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

Ellen Husted
Christensen (Hu) 
Matematik, datalogi 
Datavejleder, adm. inspektor 
Mølledammen 52
6800 Varde Tlf. 75 21 14 89
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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
Thorsmarksvej 3
Store Darum, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 95 13

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 
Baldursgade 37 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 12 93 48

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

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

Connie Gram (CG) 
Engelsk, dansk 
Hassellunden 89
6705 Esbjerg 0 
Tlf. 75 14 27 73
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John Fjord Hansen (F) 
Matematik, fysik, naturfag 
Vesterhavsgade 41 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7518 15 37

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 
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42

Hanne Skalborg Jensen (HS) 
Biologi, kemi, sikkerhedsrepr. 
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
Fysik, matematik, naturfag
Enggårdsvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 52 82

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

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

Karsten Kjemtrup 
Rektor

Ole Gadsbølle Larsen (OL) 
Fysik, matematik, naturfag 
Vesterled 1, 
6731 Tjæreborg 
Tlf. 7517 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 
Standpromenaden 25 
6710 Esbjerg V 
Tlf. 75 11 69 25
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Bent Lisdorf (BL) 
Fransk, dansk 
Forumlundvej 8 
6715 Esbjerg N 
Tlf. 7516 81 61

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

Lars Mikkelsen (Mi) 
Historie, psykologi, 
samf.fag, st.vejl, tillidsmand 
Blomsterparken 15 
6710 Esbjerg V 
Tlf. 75 15 33 48

N. Chr. Norup (No) 
Fransk
Adm. inspektor 
Kirkegade 126 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7512 58 47 

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

Angela Guski Osborg (AO) 
Dansk, tysk 
Gyvelparken 29 
6760 Ribe
Tlf. 75 42 11 67

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

Kirsten Pontoppidan (KP) 
Biologi, geografi
Alsbrovej 5
6740 Bramming
Tlf. 75 10 13 30
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Margrete Hedegaard Rasmussen Jens Risom (JR)Jess Rasmussen (Ra) 
Idræt, samfundsfag 
Briggen 59 
6710 Esbjerg V 
Tlf. 75 46 04 56

Musik, geografi (MR)
Hans Jacobsvej 6
6760 Ribe
Tlf. 75 42 44 91

Dansk, religion 
Højtoftevej 35 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 13 94 06

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

Charlotte Schmidt (CS) 
Fransk, idræt 
Spangsbjerghaven 32 
6700 Esbjerg 
Tlf. 75 45 75 42

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 sam
lejet.

Så undgår du også de andre seksuelt 
overførte sygdomme og uønsket gravidi
tet. Der er opsat kondomautomater på 
skolen.

Åbningstid: 7.30-16.25.
Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker, fag
litteratur, lærebøger, dansk og uden
landsk skønlitteratur.
Brug: Lektielæsning, gruppearbejde, litte
ratursøgning. 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.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE BØGER

ydes af amtet, når man selv har betalt de 
første 190 kr. pr. måned, og når man bru
ger billigste offentlige transportmiddel. 
Har man ikke søgt nærmeste skole, skal 
man yderligere betale halvdelen af, hvad 
kortet koster udover de 190 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 kør
sel med eget befordringsmiddel. Ansøg
ning fås på kontoret.

Når du begynder din skolegang på 
Statsskolen skal du selv anskaffe dig:
1) Lommeregner
2) Dansk-engelsk, Engelsk-dansk ord

bog, Gyldendals Røde.
3) Ordbøger til 2. og 3. sprogvalg, Gyl

dendals Røde.
4) Retskrivningsordbog.

Skolens bestyrelse har besluttet, at 
fotokopiaftalen for skoleåret 1993-94 er 
250 kr. pr. elev.

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 
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binder dem ind, så de ikke slides for 
meget, at du undlader at skrive i dem, og 
at du opbevarer dem forsvarligt.

Desuden skal du skrive dit navn og din 
klasse inde i bogen som dokumentation 
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. 

se har altid et fagligt og et socialt formål, 
og den ændrede arbejdsform i forhold til 
normal skolegang giver stor arbejdsglæ
de og følgelig stort udbytte. Ofte er 
sådanne ekskursioner forbundet med et 
vist forarbejde hjemme på skolen, og det 
indgående arbejde som en ekskursion 
indebærer vil altid være led i klassens 
eksamenspensum. Således er deltagelse 
i ekskursion obligatorisk. Skolen yder 
normalt ikke tilskud til dækning af udgif
terne.

ELEVRÅDET
CYKLER

Se parkering.

DATALOKALE

Eleverne har adgang til at benytte 
udstyret i datalokalet i skolens åbnings
tid.
ORDENSREGLER FOR BRUG AF 
DATALOKALET:
1) Der må ikke forefindes mad og drik

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

maskinerne
3) Man må selvfølgelig ikke ændre i 

opsætningen af maskinerne eller 
slette/ændre i de installerede pro
grammer.

4) Meddelelse om fejl skal gives til 
datavejlederen (Hu).

Brug gerne tavlen.
Datavejleder: Ellen Husted.

EKSKURSIONER

I alle fag kan der afholdes ekskursio
ner af en eller flere dages varighed. Dis

I de første uger af det nye skoleår væl
ges repræsentanter og suppleanter af de 
enkelte klasser, mens formandskabet 
vælges internt i elevrådet. Formandska
bet består af 6 elever fra forskellige 
årgange.

Vi opfordrer de nye elever på Esbjerg 
Statsskole til at møde op til elev
rådsmøderne, eventuelt stille op til for
mandskabet, og være aktiv, da elevrådet 
er en forudsætning for godt miljø på sko
len.

Det medansvar rådet varetager forud
sætter, at der arbejdes på tre planer: 
Internt på skolen, på amtsplan og på 
landsplan.

Elevrådet forbereder DIG på medbe
stemmelse i et demokratisk samfund. Og 
husk: Elevrådet er til for elevernes skyld 
og ikke omvendt.

FERIER OG FRIDAGE 1993/94

Sommerferie fra- lørdag den 19. juni til 
søndag den 8. august.
Efterårsferie: Lørdag den 16. oktober til 
søndag den 24. oktober.
Juleferie: Torsdag den 23. december til 
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søndag den 2. januar.
Vinterferie: Lørdag den 12. februar til 
søndag den 20. februar.
Påskeferie: Lørdag den 26. marts til man
dag den 4. april.
St. Bededag: Fredag den 29 april til søn
dag den 1. maj.
Kr. Himmelfartsdag:Torsdag den 12. maj.
Pinseferie: Lørdag den 21. maj til man
dag den 23. maj.
Sommerferie: Fra lørdag den 18. juni.

FORSIKRING

Eleverne er ansvarlige for lånte bøger, 
ligesom forsætligt eller skødesløst øde
lagte genstande på skolen vil blive 
krævet erstattet. En privat forsikring vil i 
mange tilfælde kunne dække tabet. Ved 
omklædning til gymnastik bør man depo
nere ure og punge hos gymnastiklære
ren.

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 december efter 1. karakter
bog, der kommer i november.

stk. 2., at formanden for foreningen delta
ger i Esbjerg Statsskoles bestyrelse, 
samt at medvirke til valg af forældrere
præsentant og suppleant til denne besty
relse.
stk. 3., at medvirke til formidling af et 
samarbejde mellem skole og hjem, her
under at medvirke ved løsning af sociale 
opgaver i tilknytning til Esbjerg Statssko
le, såfremt der måtte opstå behov herfor.
§ 2. Medlemmer:
stk. 1., udover forældre til nuværende 
elever kan som medlemmer optages 
enhver med interesse for Esbjerg Stats
skole (f.eks. tidligere elever, ansatte og 
forældre til tidligere elever m.v.)
§ 3. Kontingent og Regnskabsperiode: 
stk. 1., foreningens midler tilvejebringes 
ved medlemskontingenter og ved evt. 
andre foranstaltninger på bestyrelsens 
initiativ. Kontingentperioden følger skole
året. Foreningens regnskabsår er 01.07 
til 30.06.
§ 4. Generalforsamling:
stk. 1., foreningens øverste myndighed er 
generalforsamlingen.
stk. 2., afgørelser på generalforsamlin
gen træffes ved simpelt stemmeflertal 
blandt fremmødte medlemmer. Der kan 
stemmes ved skriftlig fuldmagt til et frem- 
mødt andet medlem.
stk. 3., generalforsamlingen afholdes 
hvert år ved skoleårets start, dog ikke 
senere end 30.09.

FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING
FÆLLESARRANGEMENTER

Vedtægter.
§ 1. Foreningens formål:
stk. 1., at støtte Esbjerg Statsskoles akti
viteter på områder, hvor det offentlige 
ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælp er 
utilstrækkelig (f.eks. kulturelle formål, rej
ser og ekskursioner, sportsaktiviteter 
m.v.), i samråd med skolens ledelse. 

tilrettelægges af Fællesudvalget nogle 
gange i løbet af året for alle skolens ele
ver.

Alle kan komme med forslag til fælles
arrangementer. Der er mødepligt - for 
fællesarrangementer er undervisning, 
bare på en anden måde. Husk iøvrigt:
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Hvis man skulker fra undervisning, er det 
mest sig selv man snyder.

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 udval
gets 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 skolefester.

GLEMTE SAGER

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

Værdigenstande: Se i glasskabet ved 
pedellokalet, eller spørg på kontoret eller 
ved pedellen. Uafhentede effekter vil bli
ve afleveret til genbrugscenteret i starten 
af sommerferien.

skøjtehal, svømmehal og fitnesscenter.
Eleverne skai i løbet af deres gymnasi

etid undervises i 2 holdidrætter, 2 indivi
duelle idrætter og 2 emner (ex. vinter
idræt, ketcherspil m.m.) af sammenhæn
gende undervisningstid på min. 12 lektio
ner hver. Desuden skal eleverne selv 
udforme et opvarmningsprogram. For
skellige former for idrætsteori indgår lige
ledes. Forløbet i 1. g. fastlægges af 
lærerne for at introducere eleverne til 
idræt i gymnasiet. I 2. og 3. g. er valgfri
heden større.
Frisport: Om eftermiddagen er der i peri
oder mulighed for at deltage i frisport.
Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun 
ske på grundlag af lægeattest eller, hvis 
hindringen for fysisk aktivitet er umiddel
bart indlysende.
Tilvalg: Du har mulighed for at vælge 
idræt som valgfag i 2. eller 3. g, hvilket 
indebærer ekstra 4 timer om ugen i faget. 
Halvdelen af timerne bruges til teori, den 
anden halvdel til praktik. Som i andre fag 
er der en afsluttende eksamen.
Turneringer: Hvert år deltager vi i regio
nale turneringer i fodbold, basketball, vol
leyball og atletik for både drenge og 
piger. Der er interne turneringer på sko
len alt afhængig af elevers og læreres ini
tiativ. Hvert år stiller skolen et hold til 
“Vestkystløbet«, hvor alle interesserede 
kan deltage.
Skoleballet: Idrætstimerne bruges til dan
setræning i ugerne op til skoleballet.

IDRÆT KANTINE

Discipliner: Vi arbejder med traditionelle 
discipliner som boldspil, konditions- og 
styrketræning, dans og aerobic og mere 
utraditionelle som gøgl, akrobatik og for
skellige former for utraditionelle boldspil. I 
år har Esbjerg Tennisklub sat deres facili
teter til rådighed. Vi har været i roklub,

Kantinen er åben hver dag til følgende 
tider:

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, mine

ralvand, kaffe, the, chokolade, rundstyk
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ker, smørrebrød, pita, salat, fiberboller, is, 
frugt samt bagekartofler og toast (bage- 
kartofler og toast skal dog forudbestilles).

For at kunne holde de mange åbnings
tider er det nødvendigt, at I selv hjælper 
til, såsom samle service for enden af bor
det ud mod midtergangen og ikke bruge 
servicet til tobaksaffald. Disse små ting er 
med til at skabe et godt forhold til kanti
nepersonalet.

KANTINEUDVALGET 

består af tre elever og to lærere. Kantine
udvalget forhandler med kantinebestyre
ren om kantinens vareudvalg, åbningstid 
og priser. Kantineudvalget kontrollerer 
kantinens regnskab. Lærer- og elevre
præsentanter vælges i august.

KARAKTERER

Standpunktskarakterer gives i novem
ber og i marts. Årskarakterer ved slutnin
gen af skoleåret.

KONTAKT

I skoleåret 1992/93 har elever og lærere 
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 virksom
heder, institutioner og enkeltpersoner, og 
vi håber på fortsat godt samarbejde: 
Karen Margrethe Høskuldsson, Køben
havns Mode- og Designskole 
Kaptajn P. E. Andersen, Varde Kaserne 
Redaktør Peter Møller Nielsen, Esbjerg 
Ugeavis .
Lufthavnschef Peter Bay, Esbjerg Luft

havn
Byplanarkitekt Kirsten Frederiksen, 
Esbjerg Rådhus
Allan Wad, Ole Eg, Jyske Bank, Kon
gensgade, Esbjerg
Jørgen Svendsen, Hærens Artelleriskole, 
Varde Kaserne
Poul Willadsen, journalist, Bramming
Knud Erik Christensen, Dansk Naturgas
A/S
Bent Fabrin, Markedsføringsforeningen 
for Esbjerg Havn
Varde Bank, Esbjerg
Esbjerg Skatteforvaltning, Rådhuset
Ritz Sko, Kongensgade, Esbjerg
Tæppeland, Esbjerg
KJ. maskinfabrik, Esbjerg
Blue Water, Esbjerg
Semco, Esbjerg
Mærsk Olie og Gas, Esbjerg
Bikuben, Esbjerg
Kartoffelpakhuset, Tværkajen, Esbjerg
Intersport, Kongensgade, Esbjerg

KLÜVER-FONDEN 

er grundlagt af en.tidligere geografilærer 
ved skolen T. Klüver. Den bestyres af et 
medlem af pædagogisk råd, 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, ekskursio
nens varighed, samt en begrundelse for 
ansøgningen.

KONTORET

På kontoret afhentes ansøgningsske
maer til legater, SU, befordringsgodt
gørelse. Kontoret udleverer efter anmod
ning bekræftelse på skolegang, udskrift 
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af eksamensprotokollen eller udstedelse 
af eksamensbevis på engelsk, fransk 
eller tysk mod betaling af 50 kr.

Husk: ændringer af navn og adresse 
skal straks meddeles kontoret.

Kontoret kan kun undtagelsesvis påta
ge sig at viderebringe meddelelser til ele
verne.

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. 108 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 er sammen
lagt med Pedel H. P. Jensen og Hustrus 
Mindelegat.

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 skole
gang på Statsskolen. Ansøgning på ske
ma 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. Ansøgningsfrist 
15.august.

Esbjerg Statsskoles Studiefond:
Fondens midler udlånes til studerende, 
udgået fra Esbjerg Statsskole, specielt til 
hjælp i begyndelsen af studierne. Ansøg
ningsfrist 15. september.

Lektor H.E.Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 60.000,- kr. gives til 
flittige elever og studerende udgået fra 
Esbjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15. 
januar.

Neptun Legatet:
Stiftet i 1986. Legatet uddeles af skolebe
styrelsen på indstilling af bl.a. Neptuns 
bestyrelse.

Pedel H.P.Jensen og hustrus Minde
legat:
Afkast ca. 1.800,- kr. gives ved juleafslut
ningen i en eller flere portioner til flittige 
og trængende elever. Ansøgningsfrist 1. 
december.

Musiklærerinde Barbara Bjerre-Lade- 
gaards legat. Barbara Bjerre-Ladegaard, 
der blev student fra Esbjerg Statsskole i 
1933, havde ved sin død, juni 1989, 
testamenteret størstedelen af sin formue 
til legat for studerende udgået fra Esbjerg 
Statsskole og som uddanner sig ved et 
anerkendt musikkonservatorium, respek
tivt studerer musik ved et universitet eller 
er i gang med et lægevidenskabeligt stu
dium ved et universitet. Legatet blev 
første gang uddelt i 1993 med kr. 
45.000,-. Ansøgningsfrist 15. januar.

LUKKETIDER

Skolen åbnes hver dag kl. 7.00 og luk
ker efter 9. time kl. 16.25, fredag dog kl. 
16.00. Ophold på skolen efter almindelig 
skoletid kun i forbindelse med skolearbej
de eller efter aftale.
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LÆRERFORSAMLING 

er sammensat af samtlige lærere ved 
skolen. Lærerforsamlingen drøfter forhold 
vedrørende undervisningen og eleverne, 
f.eks. karaktergivning og oprykning til 
højere klasse. Eleverne har ikke adgang 
til disse møder.

MEDBESTEMMELSE

Gymnasiebekendtgørelsens § 5 giver 
eleverne medbestemmelse om undervis
ningens form og indhold. Det betyder, at 
undervisningen skal tilrettelægges i et 
samarbejde mellem lærer og elever under 
hensyntagen til de gældende regler for 
faget. Medindflydelse forudsætter, at man 
kender sine rettigheder og pligter. Kun ved 
indsigt og gennem aktivitet kan man få 
medindflydelse.

Medbestemmelse er ikke blot begræn
set til det rent undervisningsmæssige. Du 
kan også være med til at præge det 
generelle gymnasiemiljø.

MUSIK

Har du lyst til at synge i kor, spille i 
orkester, opføre musicals, låne musiklo
kalerne til at øve klaver eller spille Heavy 
med din egen gruppe - ja, eller arbejde 
med musik-computeren, så snak med 
musiklærerne.

Der foregår ofte mange ting efter sko
letid og ved skoleårets begyndelse 
bekendtgøres hvilke aktiviteter, der tilby
des.

Der kræves, at man har et »Lånerkort« 
for at få adgang til musiklokalerne.

Blandt de sidste års mange aktiviteter 
kan nævnes adskilling musicals, kortræf 

og korsamarbejde med gymnasierne fra 
Varde Grindsted og Tarm og et jazzorke
ster med optræden både i og undefor 
skolen.

Forårskoncerten afvikles som regel i 
april måned med varieret program fra år 
til år. Dette års Forårskoncert blev arran
geret som en musikalsk café, hvor publi
kum kunne nyde kaffe, kager, øl, vand og 
vin samtidig med at alle 1.g-klasser, 
musiktilvalg, kor og frivillige grupper 
optrådte med sang og musik. Et stort 
modeshow, hvor Sabin (3.y) viste sin 
egen kollektion, var også med til at gøre 
aftenen ekstra farverig

MØDEPLIGT

Der er mødepligt i gymnasiet, og der 
føres nøje regnskab med elevernes tilste
deværelse. Ved længerevarende sygdom 
kan der i visse tilfælde arrangeres under
visning i hjemmet eller på hospital. Korte
re fravær meddeles skolen skriftligt med 
angivelse af årsagen til fraværet under
skrevet af forældrene. Elever over 18 år 
kan selv underskrive.

Elever, der har passet skolearbejdet 
d.v.s. afleveret de skriftlige opgaver og 
ikke forsømt, får tilladelse til at gå til 
eksamen i begrænset pensum, og i et 
begrænset antal fag.

Dårlig pasning af skolearbejdet kan 
medføre:
1. at man ikke oprykkes til næste 

klasse.
2. at man skal til eksamen i alle fag og 

udvidet pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

NEPTUN

Neptun blev grundlagt i 1910 og er 
Statsskolens elevforening. I begyndelsen 
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var det primære formål med foreningen 
at arrangere litterære foredrag, digtkon
kurrencer og andet kulturelt. De traditio
nelle Neptunfester var således noget 
sekundært i forhold til foreningens øvrige 
arrangementer.

Siden er udviklingen gået i en anden 
retning, og festerne er i dag det egentlige 
eksistensgrundlag.

Imidlertid er der fremkommet ønsker i 
Neptun og fra anden side om at genopta
ge disse øvrige arrangementer«. Ikke for
stået sådan, at Neptun skal være en litte
rær forening. Det man ønsker er alterna
tive arrangementer udover festerne: bl.a. 
filmaftener, debatter, foredrag o.s.v.

Umiddelbart efter sommerferien afhol
des den ordinære generalforsamling, 
hvor bl.a. bestyrelsen sammensættes. 
Alle elever og lærere har adgang til gene
ralforsamlingen, 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.

PARKERING

Biler og motorcykler henvises til parke
ringspladsen, indkørsel fra Haraidsgade, 
eller på gaden i den side der vender ind 
mod skolen.

Cykler og knallerter parkeres under 
lætagene i skolegården og i området 
mod øst, indkørsel fra Svendsgade og 
Haraidsgade.

Der må ikke parkeres biler, cykler, 
knallerter i opkørselen ved containeren.

PEDEL

Pedellens kontor finder du i kælderen. 
For at dagligdagen skal kunne fungere så 
gnidningsløst som muligt, bedes du med
dele fejl og mangler til pedellen.

For at hjælpe rengøringsassistenterne, 
og for at få så godt et miljø som muligt, 
beder vi dig være os behjælpelig med 
oprydningen af klassen/elevkantinen, når 
du forlader denne.

OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlen på 1. sal er den officiel
le opslagstavle. Her opsættes meddelel
ser fra rektor, inspektor, studievejleder 
etc. Læg jævnligt vejen forbi og læs 
opslagene grundigt.

ORDENSREGLER

Ordensreglerne er få og derfor nemme at 
overholde:
1. Indtagelse af alkoholiske drikke og 

andre rusmidler er ikke tilladt.
2. Tobaksrygning er kun tilladt på til

ladte steder.
3. Indtagelse af mad og drikke er kun 

tilladt i kantinen.
4. Man rydder op efter sig både i 

undervisningslokaler 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.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED

Elever må kun opholde sig i pædago-
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gisk værksted i følgeskab med en lærer f.eks. i forbindelse med arksamling og hæft- 
ning). Antallet af elever bør i sådanne tilfælde normalt ikke overskride tre.

PÆDAGOGISK RÅD

Formandsskab
Formand Frants Andreasen
Næstformand Ruth Mikel Jensen
Sekretær Ulla Olsen
Underudvalg
Pædagogisk Udvalg Inger Buchard, Aage Elvig, Hanne Skalborg Jensen, Hanne Nie
mann Jensen, Connie Gram
Bognøgleudvalg Eilif F. Pedersen
Biblioteksudvalg bibliotekar, Peter Jeppesen, Jens Risom, Åse Bjerre Jensen, Palle
Cavan
Paragraf-24 udvalg rektor, tillidsmand, formand for Pædagogisk Råd, Ulla Olsen, Jens 
Risom
Byggeudvalg Hanne Skalborg Jensen, Clifford Storkholm, Hanne Andreasen
Byggekoordinator Søren Hauge Andersen
Klüverfonden Frants Andreasen
Legat- og stipendieudvalg Aage Kaasgaard Jensen, Kirsten Elvig, Christian Norup, 
Hanne Madsen
Revisor John Fjord Hansen
Fag- og timefordelingsudvalg tillidsmand, John Fjord Hansen
Udvalg for interne aktiviteter Torben Gents, Hanne Andreasen, Lars Mikkelsen, Ulrik 
Ullersted
Efteruddannelsesudvalg rektor, tillidsmand, John Fjord Hansen, Joan Andreasen
EDB-udvalg Søren Hauge Andersen, Peter Bak, Preben Møller Henriksen
Repræsentant i skolebestyrelsen formand for pædagogisk råd
Fællesudvalg Jens Risom, Jess Rasmussen, Ruth Mikel Jensen, Sidsel Grosen 3x, 
Nanna Lykke-Kjeldsen 3x, Rikke Egholm Ravn 3u, Torben Callesen 2z
Personer skrevet med kursiv er fødte medlemmer af udvalgene.

RENGØRING

sammen, samt hænger din stol på plads, 
får rengøringspersonalet mere tid til at 
holde din skole ren!

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

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
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6. time 12.55-13.40 8. time 14.45-15.30
7. time 13.50-14.35 9. time 15.40-16.25

SKOLEBALLET

Hvert år afholdes det traditionelle Sto
re Skolebal, som afviger fra Neptunfe- 
sterne ved dets specielle form. Det er 
2.g’ernes opgave at arrangere dette bal, 
hvis forløb er som følger: først et vel
komstarrangement med optræden, spis

ning med forældre, derefter lanciers, først 
l.g’erne bagefter 2.-og 3.g’erne, og til- 
sidst bal. Til denne fest inviterer vi foræl
drene 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. 
Forskellige udvalg bliver nedsat: barud
valg, billetudvalg, musikudvalg etc.

SKOLEBESTYRELSE

Esbjerg Statsskoles bestyrelse pr. 1/8 1993:
Bestyrelsens sammensætning:
1 medlem udpeget af amtsrådet Hans Beider
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 Frants Andreasen
Repræsentant valgt af Pædagogisk Råd
2 elevrepræsentanter Sidsel Grosen, 3x, Anders Sinding, 3c
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 virksomhed 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 over
ensstemmelse med den minimumsramme for klassestørrelser i amtskommunens gym
nasieskoler, 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 samarbejde mellem skole og hjem og medvirker ved 
løsningen af sociale opgaver i tilknytning til skolen.
Stk 6 Bestyrelsen fastlægger skolens ordensregler.
Stk. 7 Bestyrelsen medvirker ved større byggesager på skolen og kan stille forslag til 
amtsrådet om bygningernes forbedring.
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Stk. 8 Bestyrelsen fastlægger efter ind
stilling fra rektor skolens budget. Besty
relsen træffer herunder beslutning om 
elevers afholdelse af udgifter til undervis
ningsmidler.
Stk. 9 Bestyrelsen træffer efter indstilling 
fra rektor beslutning om specialundervis
ning, jfr. gymnasieloven § 8, stk. 3.
Stk. 10 Bestyrelsen kan afgive udtalelser 
og stille forslag til amtsrådet om alle 
spørgsmål vedrørende skolen, dog ikke 
personforhold. Bestyrelsen skal afgive 
udtalelse om alle spørgsmål, som fore
lægges den af amtsrådet.
Stk 11 Bestyrelsen redegør årligt for sin 
virksomhed.

SKOLEBLAD

Læs PT, skriv din mening i PT. Redak
tør: Bent Hovmand-Olsen.

SKRIFTLIGE OPGAVER 

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

STUDIEKREDSE

Ønsker en gruppe elever at studere et 
emne, der falder udenfor den almindelige 
undervisning,og kan en kvalificeret lærer 
skaffes, ansøger man om oprettelse af 
studiekredsen hos fællesudvalget. Stu
diekredsen afholdes udenfor almindelig 
skoletid.

STUDIEREJSER

Langt de fleste klasser eller valghold 
vil i løbet af gymnasiets tre år få mulig

hed for at komme på studierejse til udlan
det.

Studierejse er fagligt studium i et andet 
land. Inden for hele gymnasiets fagække 
er det muligt at arrangere studieture til 
udlandet, det kræver blot, at lærer og ele
ver er enige om emne og rejsemål samt 
rektors tilladelse. Emnet indgår så senere 
i eksamenspensum sammen med det 
øvrige stof.

Studierejserne er sammen med eks
kursionerne underlagt skolens normale 
regler for mødepligt. Det vil sige, at delta
gelse er obligatorisk. Studierejser betales 
af eleven selv.

I skoleåret 1992-93 har vi besøgt: 
Odense, København, Paris, Rom, Wien, 
London, Potsdam, Skt. Petersborg, Mos
kva, Sevilla, Firenze, Prag.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen forestås af følgen
de vejledere: Hanne Andreasen, Ruth 
Mikel Jensen, Lars Mikkelsen, Peter 
Smith.

Studievejlederne giver vejledning klas
sevis 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 kon
taktperson 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 nødvendig
vis er en af lærerne i din klasse.

Studievejledernes kontor findes på 1. 
sal ved siden af administrationskontorer
ne.

Hver studievejleder har bestemte træf
fetider, som opslås i alle klasser ved sko
leårets begyndelse. På kontoret findes et 
erhvervskartotek samt en mængde folde- 
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re, bøger, hæfter med oplysninger om 
studier, økonomiske forhold, diverse 
erhverv, kollegier, adresser m.m., der er 
til elevernes disposition. Desuden bliver 
der fremlagt informationsmateriale på 
hylderne overfor studievejlederkontoret, 
og også opslagstavlen til venstre for kon
toret kan være nyttig at studere, hvis du 
ønsker aktuelle oplysninger om studier 
og erhverv samt kursus såvel indenlands 
som udenlands.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Ansøgningsskema afhentes og afleve
res på kontoret.

Man er berettiget til forældreindtægts- 
bestemt støtte kvartalet efter, man er fyldt 
18 år. Kvartalet efter det fyldte 19. år kan 
man få støtte uafhængig af forældreind
komst.

Alle over 18 år kan efter ansøgning få 
tildelt statslån.

Husk at søge i god tid, da man ikke 
kan få støtte med tilbagevirkende kraft.

Der skal kun søges een gang i et gym
nasieforløb.

TELEFON

Mønttelefon findes ved hovedindgan
gen: 75 45 19 69.

TERMINSPRØVER

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

TOBAKSRYGNING

TYVERI 

forekommer desværre. Hvis du har man
ge penge med i skole en dag, bør pun
gen deponeres på kontoret.

UGESEDDEL

Vær orienteret om hvad der foregår på 
Skolen. Læs din ugeseddel grundigt. 
Ugeseddelen udkommer hver torsdag.

VIKARORDNING

Sygemelding fra lærere skal tilgå 
inspektor kl. 7.55-8.00 (tlf. 7512 46 88) - 
evt. kl. 18.00-18.30 (tlf. 75 12 58 47).

Meddelelser om skemaændringer sæt
tes op på skolens officielle opslagstavle 
på 1. sal.

Sædvanligvis gives der fri i 1. lektion, 
hvorfor inspektor som oftest telefonerer til 
den elev, der sætter telefonkæden i 
gang, såfremt sygemelding tilgår ham om 
aftenen. Klasserne/valgholdene bør der
for i egen interesse etablere telefonkæ
der og meddele inspektor hvem der star
ter kæden.

Ved læreres deltagelse i kursus, eks
kursion, lejrskole, censur m.m. orienteres 
eleverne i god tid af faglærerne og/eller 
insp. Skolens inspektorer er Ellen Husted 
Christensen og Chr. Norup.

ÅRSPRØVER

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

er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun til
ladt på særligt anviste steder.
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AF SKOLENS DAGBOG

21/08
Uge 35

Fest for 1g-klasserne
3acuv SA studietur til London
3BI på lejrskole i Rørvig

25/08
02/09

3bxyz SA på lejrskole i København
Hans Bistrup Larsen, Esbjerg Gymnasium, pædagogikum i erhvervs
økonomi
Mads Tudvad Jensen, Ribe Katedralskole, pædagogikum i engelsk

03/09 Lars Madsen, Varde Gymnasium, pædagogikum i biologi 
Sikkerhedspolitisk foredrag ved Kaptajn F.E. Andersen

05/09 Stettinske dage starter
Koncert, kunstudstilling, teater på Statsskolen

10/09
15/09
24/09

Teaterforestillingen Szarate opføres af Teatr Polski
Idrætsdag for hele skolen
1a på kanotur
Fællesarrangement ved Stig Wørmer, dansk lektor i Prag
Forældremøde i 1g

30/09 Morgensamling, orientering om SU-reglerne 
Generalforsamling i Forældre- og Støtteforeningen

08/10
27/10
28/10

Redaktør Peter M. Nielsen, Esbjerg Ugeavis, på besøg i 2u
Elevbesøg fra Nordre Skole og Ådalskolen
Elevbesøg fra Fourfeldtskolen
DGS-høring

02/11 Gæstelærer Karen-Margrethe Høskuldson underviser designeleverne i 
teaterkostumer

04/11
05/11

Elevbesøg fra Sønderrisskolen 
Operation Afrika, 
Basket-Volley-Badminton 
Rock-Jazz-Orkester

06/11 
10/11 
11/11 
14/11 
17/11 
18/11 
23/11 
24/11

Uddannelsernes dag på Odense Universitet for alle 3g’ere
Elevbesøg fra Boldesager Skole
Elevbesøg fra Bryndum Skole
Chr. Norup 60 år
Elevbesøg fra Hjerting Skole
Fællesarrangement med The Bumping Beat Company
Elevbesøg fra Danmarksgades Skole
Elevbesøg fra Rørkjær Skole
Morgensamling med The Crows

26/11 Fællesarrangement: Postkort fra den nye verden 
Pædagogiske dage for lærerne

27/11
30/11

2m Sa på besøg i Varde Bank 
Forældrekonsultation
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01/12 3.årsopgaven afleveres på kontoret 
Forældrekonsultation

02/12
03/12

Morgensamling: Operation Julepynt 
Basketballturnering for piger i Vejen 
Forældrekonsultation

04/12 Volleyballstævne i EGF-hallen
Brian Møller Andersen, 2u, deltager i Eurisy 
Ungdomskonference i Paris

08/12 Basketballturnering for drenge i EGF-hallen 
Forældrekonsultation

09/12 Orientering om kortere videregående uddannelser 
Forældrekonsultation

10/12 
15/12
11/01
uge 3

Morgensamling: Overraskelse ved Tine
Morgensamling: Julesange
Elevbesøg fra Esbjerg Realskole
Elevbesøg fra Markusskolen og Vestervangsskolen
Lancierstræning for forældre og lærere

30/01 
uge 4 
uge 5

Det Store Skolebal
Elevbesøg fra Skt. Nikolaj Skole 
Skolebesøg fra Skt. Petersborg 
Elevbesøg fra Nordvangskolen

01/02
02/02

Lars Madsen, Varde Gymnasium, pædagogikum idræt
Kyndelmisse
Morgensamling: Velkomst til vore russiske gæster

04/02
10/02
11/02

Georg Mohr-konkurrence i matematik
Elevbesøg fra Nordvangskolen
Vore russiske gæster og Iz på tur til Ribe og Vadehavet
Orienteringsmøde for kommende elever

12/02 
uge 6 
23/02 
24/02 
25/02 
02/03 
05/03 
12/03 
uge 1

Morgensamling: Farvel til vore russiske gæster
Studieture til: København, Paris, Moskva
Valgfagsorientering
Åbent-Hus på uddannelsesinstitutionerne i Ribe Amt
Morgensamling: Neptuns Modeshow
Volleyballstævne i EGF-hallen
Bad Taste Party
Terminsprøve for 2g i hallen
Studierejser for 2g til: Rom, Wien, London, Sevilla, Firenze
Terminsprøver for 3g i hallen

25/03 Fællesarrangement: For og imod Unionen, debat ved Klaus Riskjær 
Pedersen og Hans Henningsen

31/03 
15/04 
uge 16 
21/04
22/04

Virksomhedsspil i aulaen
Morgensamling: Den skjønne Camilla optræder
Skolebesøg fra Potsdam
Forårskoncert, Musik-Cafe
Vore tyske gæster på tur til Ribe
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23/04 Vore tyske gæster og le på tur til Vadehavet
27/04 Morgensamling: Søren “sidste dag “ Bartholdy
28/04 Eksamensorientering for alle i aulaen
05/05 Skriftlig eksamen begynder

3g’s afslutnings middag

Fra forårskoncertens mannequinopvisning:
Brudekjole kreeret af Sabin i 2. y. Mannequin: Line 2. c.
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