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VELKOMMEN PÅ
ESBJERG
STATSSKOLE
1995

Skolens aula.
Foto: Peter Smith.

Forsidebillede:
Gengivelse af Robert Jacobsens skulptur “Konstruktion i sten og jern” (1949), også døbt
“Stationær handling”.
Foto: Poul Madsen.
Produktion: Ribe Amt.

Velkommen til
Esbjerg Statsskole

Det skrift, du her sidder med, tjener som en
første introduktion til skolen. Det er udarbej
det, for at du kan forberede dig til din nye ar
bejdsplads, inden du starter. Læs det igennem,
så du kan få et førstehåndsindtryk af din nye
skole, stedet hvor du skal tilbringe en væsent
lig del af din tid de næste tre år.
Når man starter på en ny skolegang, skal
man vænne sig til nye omgivelser, nye klasse
kammerater, nye fag, nye lærere, nye arbejds
former og måske også en anden omgangstone,
end man er vant til. Det kan virke overvæl
dende de første dage, men du vil hurtigt falde
til sammen med de andre ca. 225, der starter
den 14. august.
Vi vil være dig behjælpelig på alle måder, både i begyndelsen og senere. Er der noget du
er i tvivl om, kan du trygt henvende dig til

dine lærere, til studievej lederne, til kontoret
eller til undertegnede.
Vi forsøger på skolen at skabe og udbygge
et frit, varmt og åbent klima, hvor alle syns
punkter kan komme til orde, og hvor alle føler
sig ansvarlige for fællesskabets vel og be
stræber sig på at behandle hinanden ordent
ligtJeg håber, at du vil gøre dit til, at dette også
skal lykkes fremover.
Jeg håber, du vil få nogle værdifulde år på
skolen med arbejdsglæde og godt kammerat
skab til glæde for os alle på Esbjerg Stats
skole.
Vel mødt.

Karsten Kjemtrup
Rektor.
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Kunst på Esbjerg Statsskole

Overskriften her er også titlen på en lille
bog udgivet i forbindelse med denne bygnings
50 - års jubilæum i 1989.
Bogen indledes med en beskrivelse af
Statsskolens arkitektur, som den gennem ti
derne er blevet kommenteret af mange kom
petente personer.
Det gennemgående træk i disse personers
kommentarer om bygningen er udnyttelsen af
lys, og den positive virkning lyset har.
Da bygningen blev indviet i 1939 hæftede
man sig udpræget ved de lyse rum. Rum der
efterfølgende har vist sig særdeles velegnede
til kunstnerisk udsmykning.
Byplanarkitekt på Esbjerg Rådhus, Kirsten
Frederiksen citeres f.eks. i føromtalte bog for
at have sagt, at hun nok ikke var kommet igen
nem sin skoletids morgensamlinger på Es
bjerg Statsskole, havde det ikke været for
Niels Lergaards store trefløjede værk som
pryder Aulaens endevæg.
At skolens nuværende elever har det på
samme måde, tror jeg ikke; muligvis fordi
morgensamlingerne har ændret karakter, men
måske også fordi væggene i stort set hele sko
len er beklædt med fremragende kunst.
Skolen har gennem tiderne erhvervet kunst
fra mange forskellige kanaler; en proces som
fortsat står på.
Også i det seneste skoleår har vi intenst
søgt at udvide skolens kunstsamling.
Nogle af skolens forsømte billeder er ble

4

vet hentet frem fra gemmerne, og de er for
små midler blevet frisket op, så de er kommet
til værdighed igen.

Foto: Peter Smith.

Kolleger har skænket og udlånt billeder,
fordi de syntes, at private ting passede fint ind
i skolens rum og/eller kunstsamling.
Det er naturligvis også glædeligt når perso-

ner, der ikke har deres daglige gang på skolen,
værdsætter os, så de finder anledning til at be
gave os på forskellig vis.
Det var meget spændende for os at modta
ge den store vandkunst, der er placeret lige
først i Aulaen.
“Visdommens kilde og det bundløse kar” er
lavet og skænket af Holger Petersen. Skulptu
ren blev overdraget skolen ved en hyggelig re
ception i forbindelse med en morgensamling.
Den gav straks anledning til mange nysgerri
ge blikke og vækker fortsat forundring og til
eftertanke hos mange, der passerer den dag
ligt.
Skolens fornemme biblioteksrum fik i år et
ekstra løft, da Bikuben i Esbjergs Fond skæn
kede os midler, så vi kunne lave en fin ud
smykning med Lone Høyer Hansen’s to
skulpturer og vore egne gamle jernalderkruk
ker i en smuk opstilling.
Der er stadig mange muligheder for ud
smykning af Esbjerg Statsskole i fremtiden.
Mange opgaver tager langsomt form i vores
bevisthed. Vi er langt fra færdige. Endvidere
modtages gode ideer.

Foto: Peter Smith.
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Gæsteelever

Den første uge i vores skole var meget
mærkelig. Tænk på, vi skulle begynde skolen
i et fremmed land, med et nyt sprog, forskellig
kultur, og hvor vi ikke kender nogen.
Her er der nogle forslag til, hvordan man
kan gøre det lettere for os:
1. Tal med os! En gæsteelev kan lade til at
være eller se ud til at være meget stille og ge
nert, men det er ikke fordi han/hun ikke vil
snakke med jer. Det er ofte meget skræmmen
de at begynde at snakke med nogen, som ikke
er god til hverken engelsk eller dansk. Heldig
vis er der ikke mange af os. Alle taler engelsk,
men en ting er meget vigtig for os: at I meget
hurtigt begynder at tale dansk med os. Jo hur
tigere lærer vi det. Det bedste er kun at tale en
gelsk de første 2-3 uger og bagefter kun
dansk, selv om vi måske beklager os. Man
skal forstå, at dansk er et fremmed sprog for
os, og at det tager lidt tid, at lære det. Vi er
såret, hvis nogen laver grin med os, fordi vi
ikke kan udtale nogle ord rigtigt.
2. Det er nemt at komme i kontakt med os,
fordi vi er villige til at tale og lave ting sam
men med de andre unge danske mennesker.
Mange tror, hvis man er gæsteelev, kender
man mange folk og så tør de ikke komme til at
sige: Hej!
I løbet af de første 2-3 måneder er der ikke
så mange efter-skole aktiviteter. Nogle af os
keder sig hjemme og ser TV. Derimod er der
nogle, der er meget aktive og ikke har tid til at
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more sig. Det er forskelligt. Det afhænger af
familien, personen og individualitet. Det bed
ste I kan gøre er at invitere gæsteelever. Især
de første uger og måneder, fordi vi ikke ken
der nogen. Det hjælper meget, at prøve at
være venlig.
3. Prøv at undgå stereotype opfattelser om
os og vore lande. Det er ikke alle amerikane
re, der er i bander (“GANGS"), ikke alle
schweitzere jodler og mennesker fra Østeuro
pa bor ikke i træerne, men er normale, ligesom
dem der bor i Danmark. Der var mange afos,
som troede det ikke var et problem at tale en
gelsk hele tiden, fordi alle danskere tale en
gelsk. Men det gider de ikke gøre i længere
tid. Så efter 1 -2 uger er de trætte af det. Vi for
står det faktisk godt. Først er det spændende,
men senere bliver det en nødvendighed. Vi
skulle være de første, som begyndte at tale og
spørge dem. Nogle gange fik vi bare deres
svar på, hvad vi ville få at vide. Man skal reg
ne med, at det ikke er alle afjer, der bliver vo
res venner. Det er ligesom hjemme. Der er
også mennesker, som vi er venner eller ikke så
gode venner med. Vi fik faktisk nogle gode
venner her og er meget glade for dem.
Hvis vi sammenligner skolesystemet i Dan
mark og flere af vores lande, finder vi ud af, at
vores lande (USA, Jamaica, Slovakiet, Let
land og Ungarn) har noget tilfælles. I skolen i
Danmark er der lidt mere frihed end i vores
lande. Der er ikke så megen disciplin. Deri-

mod er der et mere venligt forhold mellem
lærer og elever. Morgensamlingerne er meget
gode. Man føler sig som en del af en stor fa
milie. Vi synes, at unge mennesker i Danmark
er mere ansvarlige, fordi de skal tjene penge
til sig selv, og derfor bliver de hurtigt voksne.
De flytter hjemmefra så snart som muligt og
begynder at leve deres eget liv. Vi kan godt
lide, at der er mange muligheder for at lære,
hvad man vil, og hvad man er interesseret i.
Som sagt, forholdene imellem menneskene på
skolen er meget frie. De taler ligesom venner.
Vi synes NEPTUN festerne er alletiders. Vi
skal nok sige noget om den hjælp, vi har fået
af lærerne. De har hjulpet os meget, og de
prøvede at lave meget for os, så vi kunne føl
ge med i undervisningen. Alle mennesker på
skolen var meget hjælpsomme. Vi beundrer, at
man kan lære så mange sprog på Esbjerg

Statsskole, og generelt i hele Danmark. Det er
en god idé, fordi elever er i stand til at kom
munikere med de andre i hele verden. Det er
meget svært at skrive en artikel, fordi der er så
mange ting, som vi ikke er enige om (6 gæste
elever). Vi håber, at I vil kunne lide det, og at
det vil gøre det lettere for de kommende
gæsteelever. Vi er jo også kun mennesker!!!!
Man skal prøve selv at være gæsteelev, så
forstår man det lidt bedre. Vi synes, at det er
den bedste oplevelse, vi kan få.

Hilsen
Janka, Slovakiet
Drew, USA
Darren, USA
Kevin. Jamaica
Janis, Letland
Kristian, Ungarn
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Præmie og konkurrence

Gitte Knudsen 3.b og Tanja Hedager 3.y
har vundet 2. præmien (en tur til Bruxelles i
sommeren 95) i en konkurrence udskrevet af
EU-parlamentet.
Prisoverrækkelse i København den 17/295: Præmien overrækkes af fhv. statsminister
Poul Schlütter.
Bertil Sten Hansen 3.x og Ronni Thorbjørn
Vang 3.Z har kvalificeret sig til 2. udvælgel
sesrunde (hvor kun 35 elever fra hele landet
deltager) til kemiolympiaden. Fra 2. runde går
højst 4 deltagere videre til olympiaden, der i år
afholdes i Kina.
Ronni Thorbjørn Vang fra 3.z deltager den
27. og 28. januar i 2. udvælgelsesrunde til OL
i kemi.
Esbjerg Statsskole deltog i Georg Mohr
Konkurrencens skriftlige prøve den 12. januar
1995.
Jimmy van der Brugge, 3.u
Daniel S. Rossiter Mikkelsen, 3.u
Morten Bo Nielsen, 3.x
Jacob Gaardhøje, 3.u
Ole Hau, 3.u
Ronnie Vang, 3,z
Martin Gøeg Møller, 2.x
Marco MacArtney, 2.x
Anders Kusk, 2.z
To hold fra Esbjerg Statsskole kvalificere
de sig til at deltage i den danske finale i Eu
ropean Business Games.
De var i København, som Dansk Arbejds
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giverforenings, Finansrådets, Foreningen af
Registrerede Revisorers og Undervisningsmi
nisteriets gæster. Her præsenterede de deres
projekter, forretningsideer og strategier for en
kritisk jury af erhvervsfolk.
Vores vandt ikke den samlede første
præmie, men de vandt førstepræmie for den
bedste præsentation. - Det var flot!
Vi ønsker dem tillykke med præstationen
og glæder os over at vores elever med held
kan blande sig i konkurrencen blandt de bed
ste.

Idræt på Esbjerg Statsskole
i skoleåret 1994/95
Skoleåret 94/95 har været et aktivt år på
skolen indenfor idrætsområdet. Mange elever
har mødt flittigt op til træning i frisportstimer
ne, vi har deltaget i mange turneringer og pla
ceret os flot.
Vi lagde ud med vores egen interne idræts
dag i september - det blev en fin og for de fle
stes vedkommende aktiv og til tider også en
hård dag. Endnu engang vandt 3.z!
I Gymnasieskolernes forskellige turnerin
ger har vi deltaget i basketball med 3 hold, i
volleyball med 4 hold og i håndbold med I
hold.

Lokale stævner: I fodbold har både drenge
og piger spillet mod Esbjerg Gymnasium og

Esbjerg Handelsskole. I håndbold har både et
drenge- og pigehold klaret sig fint i Rødding.
I basketball har drengene spillet mod Esbjerg
Gymnasium. Endelig har 1.- 2.g’ere (dr./pi.)
og lærere vundet over Esbjerg Gymnasium i

volleyball. Til slut skal drengenes indsats i
kvalifikationsturneringen til VM for basket
ballhold fremhæves.
Ja, alt i alt et godt og aktivt år i boldens
tegn!
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Skolens
personale

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

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

Flemming Larsen (FL)
Pedel
Svendsgade 17
6700 Esbjerg

Alf H. Petersen
Pedel med hjælper

Tove Jeppesen
Kantinebestyrer

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
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Hanne Andreasen(HA)
Tysk, fransk
Studievejleder
Lodsvænget 63
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 77 34
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Joan Andreasen(JA)
Dansk, billedkunst, design
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

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

Jens Bjerregaard(Bj)
Historie, religion
Formand for Pædagogisk Råd
Grundtvigs Allé 46
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
Lumby es vej 11
6800 Varde
Tlf. 75 22 23 80

Ellen Husted Christensen!Hu)
Matematik, datalogi
DatavejL, økonom i inspektor
Mølledammen 52
6800 Varde
Tlf. 75 21 14 89

Janne Christiansen(JC)
Idræt, biologi
Kølhusvej 1
6862 Tistrup
Tlf. 75 29 10 24

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

André Demidoff(AD)
Historie, musik, drama
Thorsmarkvej 3
St.Darum, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 95 13
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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
Inspektor
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

Niels Peter Frandsen(NF)
Fysik
Skolegade 70
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 92 16

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

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

John Fjord Hansen(JF)
Matematik, fysik, naturfag
Vesterhavsgade 41
6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 15 37

Preben M. Henriksen(MH)
Matematik, datalogi,
datavejleder
Grønlandsparken 42 b
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 15 44 29
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Bent Hovmand-Olsen(BH)
Dansk, engelsk
Inspektor
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

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

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

Ruth Mikél Jensen(RM)
Idræt, dansk
Studievejleder
Nørregade 34/2/tv
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 26

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

Inger Lise Jensen (IJ)
Dansk
Hostrupsvej 20
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 90 95

Viggo Jensen(VJ)
Fysik, matematik, naturfag
Enggårdsvej 49
67 To Esbjerg V
Tlf. 75 15 52 82

Peter Jeppesen(PJ)
Matematik
Skemalægger
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42
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Jacob Jonia(JJ)
Tysk, religion
Skolegade 91/2/tv
6700 Esbjerg

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

Inger Karlsmose(IK)
Musik
Umanakvej 110
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 15 60 11

Karsten Kjemtrup(KK)
Biologi, geografi
Rektor
Rosenvænget 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 31 30

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

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

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

Bjørn Ljoså(Lj)
Spansk
Karl Andersensvej 64
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 52 87
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Hanne Madsen(HM)
Matematik
Tulipanvej 18
6705 Esbjerg 0
tlf. 75 14 20 09

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

Anders Linnet Møller(AL)
Musik, kunsthistorie
Gl.Frijsenborgvej 46
8450 Hammel
Tlf. 86 96 93 75

Inge Nissen(IN)
Tysk, dansk
Sviegade 41, St.Darum
6740 Bramming
Tlf. 75 17 91 90

N. Chr. Norup(No)
Fransk
Ledende inspektor
Kirkegade 126
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 58 47

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
Lykkeshave 1, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 17

Kirsten Pontoppidan(KP)
Biologi, geografi
Alsbro vej 5, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 75 10 13 30
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Leif Poulsen(LP)
Fysik, naturfag
Riddermandsvej 5
6760 Ribe
Tlf. 75 42 43 38

Jess Rasmussen(Ra)
Idræt, samfundsfag
Tillidsmand
Vinkel vej 13
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 46 04 56

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

Ole Sand(OS)
Biologi, kemi
Nørregade 24, lej.A 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 88 96

Charlotte Schmidt(CS)
Fransk, idræt
Baldursgade 102
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 75 42

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

Jørgen Spodsberg(JS)
Dansk
Rolfsgade 63, st.
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 43 39

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

Ulrik Ullersted(UU)
Spansk, engelsk
Vestergårdsvej 20
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 56
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Henny Wad(W)
Dansk, engelsk
Bjarkesgade 15
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 44 56

Foto: Torben From
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Opslagstavlen

ADRESSEFORANDRING

BØGER

skal straks meddeles kontoret.

Når du begynder din skolegang på Stats
skolen skal du selv anskaffe dig:
1) Lommeregner efter aftale med din mate
matiklærer.
2) Dansk-engelsk, Engelsk-dansk ord
bøger, Gyldendals Røde.
3) Ordbøger til 2. og 3. sprogvalg, Gyl
dendals Røde.
4) Retskrivningsordbog.
De bøger, der udleveres til dig, er et lån fra
skolen. De skal holde til flere elever end dig,
derfor forventes det, at du binder dem ind, så
de ikke slides for meget, at du undlader at skri
ve 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 er lokale nr. 018. Hvis du har
mistet en bog eller skal have udleveret eller
byttet bøger, skal du henvende dig i depotet.
Skolens læremiddelinspektor er Aage El
vig.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
ydes af amtet, når man selv har betalt de første
200 kr. pr. måned, og når man bruger billigste
offentlige transportmiddel. Har man ikke søgt
nærmeste skole, skal man yderligere betale
halvdelen af, hvad kortet koster udover de 200
kr. pr. måned.
I tilfælde af sygdom eller midlertidig inva
liditet ydes der vederlagsfri befordring til ele
ven. (Henvendelse herom til skolen).
Kun undtagelsesvis ydes tilskud til kørsel
med eget befordringsmiddel. Ansøgning fås
på kontoret.

BIBLIOTEKET
Biblioteket et åbent som arbejdslokale kl.
8.00- 16.00.
Der findes ordbøger og opslagsværker til
brug i lokalet. Udlån og aflevering af lånte
bøger kan kun ske i kontortiden, der meddeles
ved opslag.
Lånetid: Een måned. Bøder ved for sen af
levering opkræves af bibliotekaren.
Bogønsker: Ønsker om indkøb af nye
bøger afleveres til et medlem af biblioteksud
valget.
Bibliotekar: Bent Iversen.
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CYKLER
Se parkering.

DANSKOPGAVEN
skrives af alle I g’ere i slutningen af skoleåret.

DATALOKALE
Eleverne har adgang til at benytte udstyret
i datalokalet i skolens åbningstid.
ORDENSREGLER FOR BRUG AF DATAL
OKALET:
I) Der må ikke forefindes mad og drikke
varer i lokalet.
2) Der må ikke installeres spil på maskiner
ne.
3) Man må selvfølgelig ikke ændre i opsæt
ningen af maskinerne eller slette/ændre i
de installerede programmer.
4) Meddelse om fejl skal gives til en af da
tavej lederne. (HU,MH)
Brug gerne tavlen.
Datavejledere: Ellen Husted Christensen
og Preben M.Henriksen.

EKSKURSIONER
I alle fag kan der afholdes ekskursioner af
en eller flere dages varighed. Disse har altid et
fagligt og et socialt formål, og den ændrede
arbejdsform i forhold til normal skolegang gi
ver stor arbejdsglæde og følgelig stort udbyt
te. Ofte er sådanne ekskursioner forbundet
med et vist forarbejde hjemme på skolen, og
det indgående arbejde som en ekskursion in
debærer vil altid være led i klassens eksa
menspensum. Således er deltagelse i ekskursi
on obligatorisk. Skolen yder normalt ikke til
skud til dækning af udgifterne.

St. Bededag: Fredag den 3. maj til søndag
den 5. maj.
Kr.Himmelfartsdag: Torsdag den 16. maj.
Pinseferie: Lørdag den 25. maj til mandag
den 27. maj.
Sommerferie: Lørdag den 22. juni til søn
dag den 11. august.
(Alle dage incl.)

FORSIKRING
Eleverne er ansvarlige for lånte bøger, lige
som forsætligt eller skødesløst ødelagte gen
stande på skolen vil blive krævet erstattet. En
privat forsikring vil i mange tilfælde kunne
dække tabet. Ved omklædning til gymnastik
bør man deponere ure og punge hos gym
nastiklæreren.
Hvis du har mange penge med i skole en
dag, bør de deponeres på kontoret.

FORSØMMELSER
Se mødepligt.

FORÆLDREBANK
En række forældre har dannet en solid op
bakning bag skolens behov for at kunne be
nytte gæstelærere og praktikophold/virksomhedsbesøg.

FORÆLDREMØDER
FERIER OG FRIDAGE 1995/96
Sommerferie: Lørdag den 24. juni til søn
dag den 13. august.
Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober til
søndag den 22. oktober.
Juleferie: Fredag den 22. december til man
dag den I. januar.
Vinterferie: Lørdag den 10. februar til søn
dag den 18. februar.
Påskeferie: Lørdag den 30. marts til man
dag den 8. april.

Skolen afholder forældremøder for Ig’s
forældre i september/oktober og for alle klas
ser i december efter I. karakterbog, der kom
mer i november.
FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING
Vedtægter.
§ 1. Foreningens formål:
stk. 1., at støtte Esbjerg Statsskoles aktivite
ter på områder, hvor det offentlige ikke yder
hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig
(f.eks. kulturelle formål, rejser og ekskursio
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ner, sportsaktiviteter m.v.), i samråd med sko
lens ledelse.
stk. 2., at formanden for foreningen delta
ger i Esbjerg Statsskoles bestyrelse, samt at
medvirke til valg af forældrerepræsentant og
suppleant til denne bestyrelse.
stk.3., at medvirke til formidling af et sam
arbejde mellem skole og hjem, herunder at
medvirke ved løsning af sociale opgaver i til
knytning til Esbjerg Statsskole, såfremt der
måtte opstå behov herfor.
§ 2. Medlemmer:
stk. 1., udover forældre til nuværende ele
ver kan som medlemmer optages enhver med
interesse for Esbjerg Statsskole (f.eks. tidlige
re elever, ansatte og forældre til tidligere ele
ver m.v.).
§ 3. Kontingent og Regnskabsperiode:
stk. 1., foreningens midler tilvejebringes
ved medlemskontigenter og ved evt. andre
foranstaltninger på bestyrelsens initiativ. Kontigentperioden følger skoleåret. Foreningens
regnskabsår er 01.07. til 30.06.
§ 4. Generalforsamling:
stk. 1., foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen.
stk. 2., afgørelser på generalforsamlingen
træffes ved simpelt stemmeflertal blandt
fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved
skriftlig fuldmagt til et fremmødt andet med
lem.
stk. 3., generalforsamlingen afholdes hvert
år ved skoleårets start, dog ikke senere end
30.09.

FÆLLESARRANGEMENTER
tilrettelægges af Fælleudvalget nogle gange i
løbet af året for alle skolens elever.
Alle kan komme med forslag til fællesar
rangementer, som f.eks. teater eller politisk
debat. Der er mødepligt - for fællesarrange
menter er undervisning, bare på en anden
måde. Husk iøvrigt: Hvis man skulker fra un
dervisningen, er det mest sig selv man snyder.
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FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af 4 elevrepræsen
tanter, hvoraf den ene er elevrådsformanden, 3
lærerrepræsentanter, hvoraf den ene er for
manden for pædagogisk råd, pedel og rektor,
der er udvalgets formand.
Repræsentanter vælges for et år ved skole
årets begyndelse. Elevrepræsentanterne væl
ges blandt alle elever.
Fællesudvalget træffer afgørelse vedrøren
de fællesarrangementer, studiekredse, facilite
ter og praktiske forhold på skolen, fritidsakti
viteter 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 afleve
ret til genbrugscenteret.
Værdigenstande: Se i glasskabet ved pedel
lokalet, eller spørg på kontoret eller ved pe
dellen. Uafhentede effekter vil blive afleveret
til genbrugscenteret i starten af sommerferien.

HISTORIEOPGAVEN
skrives af alle 2g’ere.

IDRÆT
Discipliner: Vi arbejder med traditionelle
discipliner som boldspil, konditions- og styr
ketræning, dans og aerobic og har også ud - af
- huset aktiviteter som tennis, squash, skøjtning, roning m.m. på programmet.
Eleverne skal i løbet af deres gymnasietid
undervises i 2 holdidrætter, 2 individuelle
idrætter og 2 emner (f.eks. vinteridræt, ket
cherspil m.m.) af sammenhængende undervis
ningstid på min. 12 lektioner hver. Desuden
skal eleverne selv udforme et opvarmnings
program. Forskellige former for idrætsteori

indgår ligeledes. Forløbet i l.g fastlægges af
lærerne for at introducere eleverne til idræt i
gymnasiet. 12.- og 3.g er valgfriheden større.
Frisport: Om eftermiddagen er der i perio
der mulighed for at deltage i frisport.
Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun ske
på grundlag af lægeattest eller, hvis hindrin
gen for fysisk aktivitet er umiddelbart indly
sende.
Tilvalg: Du har mulighed for at vælge idræt
som valgfag i 2.- og 3.g, hvilket indebærer ek
stra 4 timer om ugen i faget. Halvdelen af ti
merne bruges til teori, den anden halvdel til
praktik. Som i andre fag er der en afsluttende
eksamen.
Turneringer: Hvert år deltager vi i regiona
le turneringer i fodbold, basketball og volley
ball for både piger og drenge. Der er desuden
interne turneringer på skolen afhængig af ele
vers og læreres initiativ.
Skoleballet: Idrætstimerne bruges til dan
setræning i ugerne op til skoleballet.

Kantineudvalget kontrollerer kantinens regn
skab. Lærerrepræsentanter vælges i april.
Elevrepræsentanter vælges i januar.

KARAKTERER
Standpunktskarakterer gives i november og
i marts. Arskarakterer ved slutningen af skole
året.

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 økonomiske problemer i for
bindelse med en ekskursion, afleverer man en
skriftlig ansøgning om tilskud til denne. I an
søgningen oplyses de forventede udgifter, det
ønskede beløbs størrelse, ekskursionens varig
hed, samt en begrundelse for ansøgningen.

KONTAKT

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, mineral
vand, kaffe, the, chokolade, rundstykker,
smørrebrød, pita, salat, fiberboller, is, frugt
samt bagekartofler og toast (bagekartofler og
toast skal dog forudbestilles).
For at kunne holde de mange åbningstider
er det nødvendigt, at I selv hjælper til, såsom
samle service for enden af bordene ud mod
midtergangen.

KANTINEUDVALGET
består af tre elever og to lærere. Kantineud
valget forhandler med kantinebestyreren om
kantinens vareudvalg, åbningstid og priser.

I skoleåret 1994/95 har elever og lærere fra
Esbjerg Statsskole aflagt besøg på flere virk
somheder og institutioner. Vi har ligeledes
haft den glæde på skolen at modtage besøg
udefra.
Esbjerg Statsskole takker for velvilje og
imødekommenhed fra følgende virksomhe
der, institutioner og enkeltpersoner, og vi
håber på fortsat godt samarbejde:
Karin Østergård, Varde
Duborgskolen, Flensborg
Fhv. politiinspektør Erik Müller, Svend
borg
Anker Danielsen, Esbjerg
Læge Lone Rotne, Odense Universitets
hospital
Børne- og Ungdomsgruppen Grådyb, Es
bjerg
Informationschef Bjarne Nielson, Es
bjerg Kommune
Afdelingschef Søren Salling, Louis Poul-
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sen, Esbjerg
Beklædningsdesigner Margrethe Høs
kuldsson, København
Vestkraft
Oksbøllejren
Tjæreborg Mølle
Fiskerimuseet

KONTORET
På kontoret afhentes ansøgningsskemaer til
legater, SU, befordringsgodtgørelse. Kontoret
udleverer efter anmodning bekræftelse på
skolegang. Udskrift 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 påtage sig
at viderebringe meddelelser til eleverne.
Kontortid kl. 9.00 - 14.00, kontoret er luk
ket fra kl. 11.35- 12.00.

KOPIERING
Elever har mulighed for at foretage kopie
ring af privat materiale på en kopimaskine på
skolen. Brugen af maskinen sker ved hjælp af
såkaldte Fincard, som er en slags elektronisk
Dankort som registrerer, hvor mange kopier
man tager. Man kan købe disse kort på konto
ret, og der er to slags: Type I til 20 kr., som kan
tage 30 kopier, og Type 2 til 50 kr., som kan
tage 90 kopier. Man kan eksempelvis købe et
kort ved årets begyndelse og bruge det så læn
ge det varer. Der er ingen tidsbegrænsning.

LEGATER
Blichfeldts Legat:
Afkast ca. 1.500,- kr. gives til årets student
med det højeste gennemsnit.
Engers Hansens Boglegat er sammenlagt
med Pedel H.P. Jensen og Hustrus Mindele
gat.
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Esbjergensersamfundets Legat:
Afkast ca. 2.000,- kr. uddeles i en eller fle
re portioner ved skoleårets afslutning som
støtte til ferie for skolens elever. Ansøgning
på skema senest I. maj.
Esbjerg Statsskoles Jubilæumslegat:
Afkast ca. 4.500,- kr. ydes til flittige og
modne elever som støtte til fortsat skolegang
på Statsskolen. Ansøgning på skema senest I.
maj.
Esbjerg Statsskoles Legatfond:
Afkast ca. 6.500,- kr. ydes som studiestøtte
til dygtige og flittige elever, udgået fra Es
bjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15. august.
Esbjerg Statsskoles Studiefond:
Fondens midler udlånes til studerende, ud
gået fra Esbjerg Statsskole, specielt til hjælp i
begyndelsen af studierne. Ansøgningsfrist 15.
september.
Lektor H.E. Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 60.000,- kr. gives til
flittige elever og studerende udgået fra Es
bjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15. januar.
Neptun Legatet:
Stiftet i 1986. Legatet uddeles af skolebe
styrelsen på indstilling af bl.a. Neptuns be
styrelse.
Pedel H.P. Jensen og Hustrus Mindelegat:
Afkast ca. 1.800,- kr. gives ved juleafslut
ningen i en eller flere portioner til flittige og
trængende elever. Ansøgningsfrist 1. decem
ber.
Musiklærerinde Barbara Bjerre-Ladegaards 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, respektivt
studerer musik ved et universitet eller er i
gang med et lægevidenskabeligt studium ved
et universitet. Legatet blev første gang uddelt
i 1993 med 45.000,- kr. Ansøgningsfrist 15.
januar.

LUKKETIDER
Skolen åbnes hver dag kl. 7.00 og lukker
efter 9. time kl. 16.25, fredag dog kl. 16.00.

Grindsted samt et jazzorkester med optræden
både i og udenfor skolen.

MØDEPLIGT
LÆRERFORSAMLING
er sammensat af samtlige lærere ved sko
len. Lærerforsamlingen drøfter forhold ved
rørende undervisningen og eleverne, f.eks. ka
raktergivning og oprykning til højere klasse.
Eleverne har ikke adgang til disse møder.

MEDBESTEMMELSE
Gymnasiebekendtgørelsens § 5 giver ele
verne medbestemmelse om undervisningens
form og indhold. Det betyder, at undervisnin
gen skal tilrettelægges i et samarbejde mellem
lærer og elever under hensyntagen til de gæl
dende regler for faget. Medindflydelse forud
sætter, at man kender sine rettigheder og plig
ter. Kun ved indsigt og gennem aktivitet kan
man få medindflydelse.
Medbestemmelse er ikke blot begrænset 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 orke
ster, opføre musicals, låne musiklokalerne til
at øve klaver eller spille Heavy med din egen
gruppe-ja, eller arbejde med musikcompute
ren, så snak med musiklærerne. Der foregår
ofte mange ting efter skoletid. Ved skoleårets
begyndelse bekendtgøres, hvilke aktiveteter
der tilbydes, samt hvilke tidspunkter musiklo
kalerne er ledige. Interesserede kan få fast
øvetid. Der kræves blot, at man erhverver sig
et "lånekort” for at få adgang til lokalerne.
Blandt de sidste mange års aktiviteter kan
nævnes adskillige musicals, kortræf og kor
samarbejde med gymnasierne fra Varde,
Grindsted og Tarm, gymnasiebandfestival i

Der er mødepligt i gymnasiet, og der føres
nøje regnskab med elevernes tilstedeværelse.
Ved længerevarende sygdom kan der i visse
tilfælde arrangeres undervisning i hjemmet el
ler på hospital. Kortere fravær meddeles sko
len skriftligt med angivelse af årsagen til fra
været underskrevet af forældrene. Elever over
18 år kan selv underskrive.
Elever, der har passet skolearbejdet d.v.s.
afleveret de skriftlige opgaver og ikke for
sømt, får tilladelse til at gå til eksamen i be
grænset pensum, og i et begrænset antal fag.
Dårlig pasning af skolearbejdet kan med
føre:
I. at man ikke oprykkes til næste klasse.
2. at man skal til eksamen i alle fag og ud
videt pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

NEPTUN
Neptun blev grundlagt i 1910 og er Stats
skolens elevforening. I begyndelsen var det
primære formål med foreningen at arrangere
litterære foredrag, digtkonkurrencer og andet
kulturelt. De traditionelle Neptunfester var så
ledes noget sekundært i forhold til forenin
gens øvrige arrangementer.
Siden er udviklingen gået i en anden ret
ning, og festerne er i dag det egentlige eksi
stensgrundlag.
Umiddelbart efter sommerferien afholdes
den ordinære generalforsamling, hvor bl.a.
bestyrelsen sammensættes. Alle elever og
lærere har adgang til generalforsamlingen, og
Neptun opfordrer i særdeleshed de nye elever
til at være aktive i foreningen.
Det er sjovt, spændende og interessant at
være Neptunmedlem, men samtidig dog hårdt,
idet medlemsskab af bestyrelsen betinger, at
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man deltager i oprydningensarbejdet efter fe
sterne.
løvrigt skal det tilføjes at samtlige elever på
skolen skal købe et Neptunkort for at få ad
gang til festerne.

PÆDAGOGISK RÅD 95/96

Pedellens kontor finder du i kælderen. For
at dagligdagen skal fungere så gnidningsløst
som muligt, bedes du meddele 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.

Formandsskab
Formand Jens Bjerregaard
Næstformand Ruth Mikél Jensen
Sekretær Hanne Andreasen
Fællesudvalg Palle Cavan, Marianne Eldrup,
Ase Bjerre Jensen
Underudvalg
Pædagogisk Udvalg (Pædagogisk inspektor),
Inger Buchard, Connie Gram, Ole Gadsbølle
Larsen, Jens Risom.
Bognøgleudvalg Eilif Fogh Pedersen.
Biblioteksudvalget (Bibliotekaren), Viggo
Jensen, Preben Møller Henriksen, Jens Peter
Sinding Jørgensen, Jørgen Spodsberg.
Paragraf-24 udvalg (Rektor, tillidsmand, for
mand for Pædagogisk Råd), Jens Risom, Ulla
Olsen.
Aula-udvalg (Rektor, pedellen, 2 elever), An
dré Demidoff, Jacob Jonia, Anders Linnet
Møller.
Administrationsfløjsudvalg Ellen Husted
Christensen, Peter Bak, Lars Mikkelsen, Ulrik
Ullersted.
Legat- og stipendieudvalg(Rektor), Kirsten
Elvig, André Demidoff, Peter Smith, Aage
Kaasgaard Jensen.
Revisor John Fjord Hansen.
Efteruddannelsesudvalg (Rektor, tillidsman
den), Joan Andreasen, Lars Mikkelsen, John
Fjord Hansen.
EDB-udvalg (Datavejleder), Peter Bak, Søren
Hauge Andersen, Niels Peter Frandsen.
Repræsentant i skolebestyrelsen Torben Gents
(med sekretæren som suppleant).

PÆDAGOGISK VÆRKSTED

RENGØRING

Elever må kun opholde sig i pædagogisk
værksted i følgeskab med en lærer f.eks. i for
bindelse med arksamling og hæftning. Antal
let af elever bør i sådanne tilfælde normalt
ikke overskride tre.

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 desværre ikke
nøjes med at hænge én stol op!
Hvis du bruger 10-15 sekunder, inden du

OPSLAGSTAVLER
Opslagstavlen på 1. sal er den officielle op
slagstavle. Her opsættes meddelelser fra rek
tor, inspektor, studievejleder etc. Læg jævn
ligt vejen forbi og læs opslagene grundigt.
Elevrådets opslagstavle findes i kantinen.

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 lætage
ne i skolegården og i området mod øst, ind
kørsel fra Svendsgade og Haraidsgade.
Der må ikke parkeres biler, cykler, knaller
ter i opkørselen ved containeren.

PEDEL
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forlader skolen, til at samle dit affald sammen
samt hænge din stol på plads, får rengørings
personalet mere tid til at holde din skole ren!

RINGETIDER
I. time
2. time
3. time
4, time
spisepause
5. time
6. time
7. time
8. time
9. time

8.10- 8.55
9.00- 9.45
10.00-10.45
10.50-11.35
11.35-12.00
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
14.45 -15.30
15.40-16.25

RYGNING
forbudt i bygningen.

SKABE
Du kan få et aflåseligt skab i kælderen mod et
depositum på kr. 50,00 pr. semester.
Henvendelse til pedellen.

SKOLEBALLET
Hvert år afholdes det traditionelle Store
Skolebal, som afviger fra Neptunfesterne ved
dets specielle form. Det er 2.g’ernes opgave at
arrangere dette bal, hvis forløb er som følger:
Først et velkomstarrangement med optræden,
spisning med forældre, derefter lanciers, først
l.g’erne bagefter 2.- og 3.g’eme, og tilsidst
bal. Til denne fest inviterer vi forældrene til
I.- og 3.g.
Allerede før jul bliver der indkaldt til møde
for alle, der er interesserede i at deltage i or
ganiseringen af skoleballet. Forskellige ud
valg bliver nedsat: barudvalg, billetudvalg,
musikudvalg etc.

SKOLEBESTYRELSEN
Esbjerg Statsskoles bestyrelse pr. 1/8 1995:

1 medlem udpeget af amtsrådet Poul Erling
Christensen
I medlem udpeget af Esbjerg Byråd Jørn
Munksgaard
I medlem udpeget af Esbjerg Erhversråd Tor
ben Skot-Hansen
Rektor for SUC Jan Magnussen
Formanden for Forældre-Støtteforeningen
Knud Svarrer
Medlem af Støtteforeningen Peter Christian
sen
Formanden for Pædagogisk Råd Jens Bjerre
gaard
Repræsentant for Pædagogisk Råd Torben
Gents
Medlem valgt af tekn.-admin.personale Flem
ming Larsen
Formand for bestyrelsen: Knud Svarrer,
Rolfsgade 106, 6700 Esbjerg, privat telefon
75 13 13 50; arbejde 75 12 31 33
§ 5 Bestyrelsens beføjelser.
Stk. I Bestyrelsen udøver sin virksomhed in
den for de mål og rammer, der er fastsat i hen
hold til lovgivningen eller efter beslutning om
delegation i amtsrådet.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter det maksimale
antal elever i klasserne ved skolen i overens
stemmelse med den minimumsramme for
klassestørrelser i amtskommunens gymnasie
skoler, 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 ordens
regler.
Stk. 7 Bestyrelsen medvirker ved større byg
gesager på skolen og kan stille forslag til
amtsrådet om bygningernes forbedring.
Stk. 8 Bestyrelsen fastlægger efter indstilling
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fra rektor skolens budget. Bestyrelsen træffer
herunder beslutning om elevers afholdelse af
udgifter til undervisningsmidler.
Stk. 9 Bestyrelsen træffer efter indstilling fra
rektor beslutning om specialundervisning 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 forelægges den af amtsrådet.
Stk. 11 Bestyrelsen redegør årligt for sin virk
somhed.

SKOLEBLAD
Læs Organet, skriv din mening i Organet.
Redaktør: Marie 3b.
Organet er skolens blad og elevernes tale
rør. Alle har mulighed for at indlevere artikel
forslag. Disse, samt redaktionens eget stof be
handles seriøst og effektivt. Ideen med bladet
er at skabe et informationsmedie, som kan
være til glæde for lærere og elever.
Bladets økonomi og strukturering vareta
ges fortrinsvis af eleverne, hvor der specielt
på det økonomiske område er tale om et større
ansvar.
Mød op og se hvad der sker.

SKRIFTLIGE OPGAVER
skal afleveres til tiden. Undladelse heraf regi
streres ligesom forsømmelser og kan få alvor
lige følger. Se under mødepligt.

STUDIEKORT
kan fået hos Aage Elvig i bogdepotet nr.
018.

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

STUDIEREJSER/UDVEKSLING
Langt de fleste klasser eller valghold vil i
løbet af gymnasiets tre år få mulighed for at
komme på studierejse til udlandet.
Studierejse er fagligt studium i et andet
land. Inden for hele gymnasiets fagrække ei
det muligt at arrangere studieture til udlandet,
det kræver blot, at lærer og elever er enige om
emne og rejsemål samt rektors tilladelse. Em
net indgår så senere i eksamenspensum sam
men med det øvrige stof.
Studierejserne er sammen med ekskursio
nerne underlagt skolens normale regler for
mødepligt. Det vil sige, at deltagelse er obli
gatorisk. Studierejser betales af eleven selv.
I skoleåret 1994 - 95 har vi besøgt: Paris,
London, Tilburg, Berlin, Århus, Odense,
København.

STUDIEVEJLEDNING
Studievejledningen forestås af følgende
vejledere: Hanne Andreasen, Ruth Mikél
Jensen, Lars Mikkelsen, Peter Smith.
Studievejlederne giver vejledning klasse
vis 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 in
stanser uden for skolen.
Du skal vide, at studievejlederne har tavs
hedspligt, dvs. at.de oplysninger han/hun måt
te få om dig kun kan videregives med din til
ladelse. Du skal også vide, at studievejlederne
ikke nødvendigvis er en af lærerne i din klas
se.
Studievejledernes kontor findes på 1. sal
ved siden af admimistrationskontorerne.
Hver studievejleder har bestemte træffeti

der, som opslås i alle klasser ved skoleårets
begyndelse. På kontoret findes et erhvervs
kartotek samt en mængde foldere, bøger, hæf
ter 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 kontoret kan
være nyttig at studere, hvis du ønsker aktuelle
oplysninger om studier og erhverv samt kur
sus såvel indenlands som udenlands.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Ansøgningsskema afhentes og afleveres på
kontoret.
Man er berettiget til forældreindtægtsbestemt støtte kvartalet efter man er fyldt 18 år.
Måneden efter det fyldte 19. år kan man få
støtte uafhængig af forældreindkomst.
Alle over 18 år kan efter ansøgning få til
delt statslån.
Husk at søge i god tid, da man ikke kan få
støtte med tilbagevirkende kraft.
Der skal kun søges én gang i et gymnasie
forløb.

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

UDVEKSLING
se studierejser.

UGESEDDEL
Vær orienteret om hvad der foregår på Sko
len. Læs din ugeseddel grundigt.
Ugeseddelen udkommer hver fredag.

VIKARORDNING

skrives af alle 3g’er i et højniveaufag eller
dansk/historie.

Sygemelding fra lærere skal tilgå inspektor
kl. 7.55-8.00 (tlf. 75 !2 46 88)-evt. kl. 18.0018.30 (tlf. 75 12 58 47).
Meddelelser om skemaændringer sættes 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 derfor i egen inter
esse etablere telefonkæder og meddele in
spektor hvem der starter kæden.
Ved læreres deltagelse i kursus, ekskusion,
lejrskole, censur m.m. orienteres eleverne i
god tid af faglærerne.

TELEFON

ÅRSPRØVER

Mønttelefon findes ved hovedindgangen:
75 45 19 69.

Der afholdes mundtlige og skriftlige års
prøver efter I. - og 2.g.

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE

TERMINSPRØVER
Terminsprøver holdes om foråret i 2.- og 3 g.
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AF SKOLENS DAGBOG
Fest for alle 1 .g’erne og deres lærere
2.a ekskursion i dansk/tysk på Nolde-museet
3.BI biologi-lejrskole i Hirtshals/Store Vildmose
Orientering om 3.g’ernes store skriftlige opgave
Fællesarrangement: 6 kandidater til folketingsvalget fremlægger deres program og
svarer på spørgsmål
13/09
Kanotur for idrætsvalgholdet
14/09
Fodboldtræning
15/09
Morgensamling
3.Z på Ribe Kunstmuseum
26/09
Neptunmøde hver mandag
Generalforsamling i skolens Forældre - Støtteforening
Forældremøde Ig
28/09
Elevrådsmøde hver onsdag
Fodboldtræning
29/09
Exodus holder møde hver torsdag
30/09
Morgensamling: Valedictionsceremoniafviklingsforsøg
04/10
Fællesudvalgsmøde
05/10
Fodboldtræning
13/10
Morgensamling: Med saltede hunde og andet godt
Uge 42
Efterårsferie
25/10
Fællesudvalgsmøde: Operation Dagsværk
Frivillig idræt i 7. og 8. time
31/10
DGS-høring
03/11
Morgensamling: Modtagelse af Visdommens Kilde
3.SEN3 og 3.c til København
07/11
2.yz KE 1 og 2.XU KE 2 besøger Vestkraft. Emne: Røgrensning
8 elever fra Hjerting Skole på besøg i 1 .u og 1.v
08/11
Morgensamling
Operation Dagsværk
10/11
11/11
Pædagogisk Dag
Store Maledag
14/11
Uddannelsernes dag på Odense Universitet for alle 3.g’ere
15/11
Elever fra Nordvang Skole på besøg i 1 ,u, y, v, x, c
16/11
Elever fra Bryndum Skole på besøg i 1 .x, u, y, b, a
18/11
Elever fra Danmarksgades Skole på besøg i 1 .b, c, y, z
20/11-21/11 3.Z på overlevelsestur til Oksbøl-lejren
Designholdet på virksomhedsbesøg i belysning hos Louis Poulsen
22/11
Forældrekonsultation: 3.m og 2.s
Elever fra Tjæreborg Skole på besøg i 1 .b, c, x, y, u
Forældrekonsultation:3.s og 2.m
23/11
Aage Elvig møde med gæsteeleverne
Forældrekonsultation: l.aog l.u
24/11
Elever fra Set. Nicolaj Skole på besøg i 1 .b, x, y, v

19/08
22/08
Uge 35
08/09
12/09
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25/11
28/11
29/1 1

30/11

05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
13/12

15/12
19/12
20/12
21/12
03/01
24/01
12/01
13/01
17/01
19/01
20/01

24/01

25/01
26/01
27/01
Uge 5
31/01
01/02
02/02
03/02

Morgensamling
Basketball-turnering for drenge
Forældrekonsultation: l.bog 1.x
Forældrekonsultation: l.cog l.y
Skolens nye musiklærer Anders Linnet Møller kommer
Elever fra Nordby Skole og Ådalsskolen på besøg i alle 1 .g-klasser
Forældrekonsultation: 1 .dv og 1 .z
Gymnasieskolernes håndboldturnering for drenge afholder lokalstævne på Esbjerg
Statsskole med deltagelse af Ribe Katedralskole, Esbjerg Gymnasium, Vestjysk
Gymnasium og Esbjerg Statsskole
KK og Eg holder møde med organisationerne bagved gæsteeleverne
Volley-turnering i Ribe for 3.g
KVU-arrangement for 2. og 3.g’erne
Elever fra Hjerting Skole på besøg i 1 .u og 1 .v
2.ab SA/1 besøger Børne- og Ungdomsgruppen Grådyb
Morgensamling
Udlevering af 3. årsopgaven
Basketball-holdet til VM-kvalifikationsturnering på Langkær Gymnasium
Lone Rotne fra Forældrebanken på besøg i 2.SA1
Bikubens Fond overdrager skolen skulpturer af Lone Høyer Hansen ved en recep
tion på skolens bibliotek
Afleveres 3. årsopgaven
Juleafslutningen
Skolen begynder igen
Elever fra Vestervangsskolen på besøg i l.b, c, z, x, y
Georg Mohr-konkurrencen i matematik
Fhv. politikommisær Erik Müller fortæller om livet i tyske kz-lejre 1944-45 for 3.b
Fællesmøde: Realskolen - Statsskolen
Frisport i 7. og 8. time
Elever fra Boldesager Skole på besøg i 1 .v, b, x
Morgensamling: Musik, efterfulgt af pianisten Mogens Dalsgaard, der gennemgår
og spiller nogle værker
Håndboldtunering for piger og drenge
Elever fra Vestervangsskolen og Spangsbjerg Skolen på besøg i 1 .b, c, z ,x, y
Generalprøve til skoleballet for 2.g’erne
7 elever deltager i orienteringsmøde på hærens officers skole
Generalprøve til skoleballet for 3.g’erne
Generalprøve til skoleballet for l.g’erne
Det Store Skolebal
3FRF på studietur til Paris
White Horse opfører “Macbeth” af Shakespeare
Morgensamling
Kyndelmisse
Orienteringsmøde for kommende 1 .g’ere
Morgensamling: Kåring af årets "Frø”
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Volleyball-turnering i Vejen for 1. og 2.g’ere
i. dv til Århus
09/02
2.x, z på ekskursion til Århus (Steno-museet)
21/02
Valgfagsorientering
07/03
Introduktionsmøde: Kursus for skoletrætte elever
08/03
Forårskoncert
09/03-11/03 Filosofisk Weekend på Askov Højskole for valgholdet i filosofi
Uge 11
Terminsprøve- og rejseuge
12/03-17/03 2z udveksling med Wunstorf, Hölty Gymnasium
20/03
I .dv på studietur til Tilburg, Holland
21/03
Introduktion til eksamenstræningskursus på biblioteket
28/03
Fhv. politiinspektør Erik Müller fortæller om livet i tyske kz-lejre 1944-45 for 2.a
Frivillig idræt: håndbold og volleyball
30/03
3.Id på spontanekskursion til Odense Universitet
31/03
Morgensamling: Folk til folk præsenterer planceudstilling på skolen
Volley-turnering i hallen for I.- 2.g’ere piger/drenge samt lærerne
01/04
Ankommer en klasse (25 elever) fra vores udvekslingsgymnasium i Tilburg i Hol
land
03/04
Morgensamling
Bestyrelsesmøde i Neptun
Tilburg-gæsterne har naturvidenskabelig dag: danske og hollandske elever indde
les i 4 grupper, som om formiddagen arbejder med emner, og om eftermiddagen be
søger Tjæreborg Mølle, Vestkraft, Fiskerimuseet og Vadehavet
04/04
Morgensamling: Introkursus til Tommi’s Rockshow
Tilburg-gæsterne: Humanistisk dag. I. og 2. time sprogintroduktion og historie. 3.
og 4. time engelsk
05/04
Elevrådet holder Aktivrådsmøde. Alle interesserede kan møde op.
Billetter sælges, kun for medlemmer, til Neptun-festen med Tommi’s Rockshow.
Pris: 40 kr.
Tilburg-gæsterne på ekskursion til Århus. Stenomuseet og kunstmuseet, shopping,
evt. scenekunstfestival
06/04
Tilburg-gæsterne: Workshop
07/04
Tilburg-gæsterne rejser hjem
Neptun-fest med Tommi's Rockshow
02/05
Eksamensorientering for alle i aulaen
05/05
Morgensamling: OUT OF ORDER spiller
06/05
De Neptunske Poolmesterskaber
07/02
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