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Velkommen til
Esbjerg Statsskole

Det skrift, du her sidder med, tjener som en
første introduktion tii 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. 200 elever, der
starter den 12. 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 studievejlederne, 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
ligt.
Jeg 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 kammerats
kab til glæde for os alle på Esbjerg Statsskole.

Vel mødt.

Karsten Kjemtrup
Rektor

Skolebal

Esbjerg Statsskole
Svendsgade 19-21
6700 Esbjerg
Telefon og fax
Skolens kontor

75 12 46 88

Skolens fax

75 13 66 43

Lærerværelset

75 12 41 98

Pedel

75 12 44 54

Mønttelefon

75 45 19 69

Skolens kontor er åbent kl. 9.00-11.35 og kl.12.00-14.00.

Rektor
Inspektorer:

Bibliotekar
Datavejledere:
Sekretærer:

Studievejledere:

Pedel
Pedelmedhjælper
Kantinebestyrer

Karsten Kjemtrup
Chr. Norup
Ellen Husted Christensen
Aage El vig
Peter Bak
Bent Hovmand-Olsen
Bent Iversen
Ellen Husted Christensen
Preben M. Henriksen
Grethe Andersen
Alice Mønster
Hanne Andreasen
Ruth Mikel Jensen
Lars Mikkelsen
Peter Smith
Flemming Larsen
Alf H. Petersen
Tove Jeppesen
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Skolens personale
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Grethe Andersen
(GA)
Sekretær
Primulavej 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 13 30

Tove Jeppesen
Kantinebestyrer

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

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

Flemming Larsen
(FL)
Pedel
Svendsgade 17
6700 Esbjerg

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

Alf H. Petersen
Pedelmedhjælper

Hanne Andreasen
(HA)
Tysk, fransk
Studievejleder
Lodsvænget 63
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 77 34

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

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

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

Ellen Husted
Christensen (Hu)
Matematik, datalogi
Datavejleder, økono
miinspektor
Mølledammen 52
6800 Varde
Tlf. 75 21 14 89

Jens Bjerregaard
(Bj)
Historie, religion
Grundtvigs Allé 46
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 30 80

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

Inger Buchard
(IB)
Tysk, religion
Slotsvangen 6
6800 Varde

Allan Cortzen
(AC)
Matematik, fysik,
naturfag
Moltkes Allé 22
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 22 30
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Line Dam (LD)
Engelsk, latin

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

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

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

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

Niels Peter
Frandsen (NF)
Fysik, naturfag
Lindevej 23B
Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf. 74 84 66 22

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

Irene Søndergaard
Friis (IS)
Latin, oldtidskund
skab, religion
Sønderho Strandvej I
Sønderho, 6720 Fanø
Tlf. 75 16 40 32

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

Bent HovmandOlsen (BH)
Dansk, engelsk
Inspektor
Liljevænget 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 64 59

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

Bent Iversen (Iv)
Historie, dansk
Bibliotekar
Baldursgade 10
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 75 95

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

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

Preben M.
Henriksen (MH)
Matematik, datalogi,
datavejleder
Grønlands
parken 42 b
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 15 44 29

Aage Kaasgaard
Jensen (KJ)
Engelsk, dansk
Spangsbjerghaven 87
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 36 17
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Ruth Mikél Jensen
(RM)
Idræt, dansk
Studievejleder
Nørregade 34/2/tv
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 26

Flemming
Johannsen (FJ)
Geografi,
samfundsfag
Englandsgade 51
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 93 58

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

Jacob Jonia (JJ)
Tysk, religion
Sviegade 41,
St. Darum
6740 Bramming
Tlf. 75 17 91 90

Viggo Jensen (VJ)
Fysik, matematik,
naturfag
Enggårdsvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 52 82

Jens Peter Sinding
Jørgensen (SJ)
Historie, billedkunst
Lodsvænget 22
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 37

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

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

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

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

Bjørn Ljoså (Lj)
Spansk
Karl Andersensvej 64
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 52 87

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

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

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

Lars Mikkelsen
(Mi)
Historie, psykologi,
samfundsfag, studie
vejledning
Blomsterparken 15
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 33 48
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Anders Linnet
Møller (AL)
Musik, kunsthistorie
Gl.Frijsenborgvej 46
8450 Hammel
Tlf. 40 41 96 93

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

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

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

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

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

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

Leif Poulsen (LP)
Fysik
Riddermandsvej 5
6760 Ribe
Tlf. 75 42 43 38

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

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

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

Jørgen Spodsberg
(JS)
Dansk
Gormsgade 83
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 43 39

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

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

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

Ulrik Ullersted (UU)
Spansk, engelsk
Vestergårdsvej 20
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 56

II

Henny Wad (HW)
Dansk, engelsk
Bjarkesgade 15
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 44 56
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Foto: Torben From

Opslagstavlen
ADRESSEFORANDRING
skal straks meddeles kontoret.

Bogønsker: Ønsker om indkøb af nye bøger
afleveres til et medlem af biblioteksudvalget.
Bibliotekar: Bent Iversen.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
ydes af amtet, når man selv har betalt de første
210 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 210
kr. pr. måned.
I tilfælde af sygdom eller midlertidig invalidi
tet ydes der vederlagsfri befordring til eleven.
(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.
Desuden er der et antal pc'ere med WordPer
fect 5.1 og andre DOS-programmer. De er alle
koblet til en laserprinter.
Udlån og aflevering af lånte bøger kan kun
ske i kontortiden, der meddeles ved opslag.
Lånetid: Een måned. Bøder ved for sen afle
vering opkræves af bibliotekaren.

BØGER
Når du begynder din skolegang på Statsskolen
skal du selv anskaffe dig:
1) Lommeregner efter aftale med din matema
tiklærer.
2) Dansk-engelsk, Engelsk-dansk ordbøger.
Gyldendals Røde.
3) Ordbøger til 2. og 3. sprogvalg, Gyldendals
Røde.
4) Retskrivningsordbog.
Men tal med dine faglærere, før du køber
bøgerne, så du eventuelt kan få rabat.
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 bort
komne bøger skal erstattes af låneren.
Bogdepotet er lokale nr. 018. Hvis du har mi
stet en bog eller skal have udleveret eller byt
tet bøger, skal du henvende dig i depotet.
Skolens læremiddelinspektor er Aage Elvig.
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CYKLER
Se parkering.

i elevrådslokalet, som ligger over for lokale
111.

DANSKOPGAVEN

EKSKURSIONER

skrives af alle Ig’ere i slutningen af skoleåret.

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 eksamen
spensum. Således er deltagelse i ekskursion
obligatorisk. Skolen yder normalt ikke tilskud
til dækning af udgifterne.

DATALOKALE
Eleverne har adgang til at benytte udstyret i
datalokalet i skolens åbningstid.
Ordensregler for brug af datalokalet:
I) Der må ikke forefindes mad og drikkevarer
i lokalet.
2) Der må ikke installeres spil på maskinerne.
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 datavejledeme.(HU.MH)
Brug gerne tavlen.
Datavejledere: Ellen Husted Christensen og
Preben M.Henriksen.

ELEVRÅD
Esbjerg Statsskoles elvevråd er en organisati
on. hvis formål er at varetage elevernes inter
esser. Elevrådet har medbestemmelse på sko
len gennem skolebestyrelsen, fællesudvalg og
andre udvalg, hvor elevrådet repræsenterer
eleverne. Elevrådet tager sig også af velkom
sten af nye I .g_ere, skoletrøjer, skolefotogra
feringen og alle andre ting eleverne kan finde
på. I praksis består elevrådet af tre råd. Et inforåd, hvor hver klasse har en repræsentant,
og hvor der informeres om hvad elevrådet la
ver. Et aktivråd. hvor alle kan komme, det er
her der bliver taget beslutninger og sat nye
ting igang. Det sidste råd er et overråd. der
sørger for at have kontakt til rektor for at de
praktiske ting bliver ordnet. Elverådet holder
hyttetur i begyndelsen af skoleåret, hvor ar
bejdsplanen for hvad elevrådet skal lave det
næste år bliver lavet, og her bliver elevrådets
vedtægter også gennemgået. Sidst på året af
holdes vintermøde, hvor der vælges nye ele
ver til overrådet. Overrådet kan normalt findes
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FERIER OG FRIDAGE 1996/97
Sommerferie: Lørdag den 22. juni til søn
dag den i I. august.
Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober til
søndag den 20. oktober.
Juleferie: Lørdag den 21. december til ons
dag den I. januar.
Vinterferie: Lørdag den 8. februar til søn
dag den 16. februar.
Påskeferie: Lørdag den 22. marts til man
dag den 31. marts.
St. Bededag: Fredag den 25. april til søndag
den 27. april.
Kr.Himmelfartsdag: Torsdag den 8. maj.
Pinseferie: Lørdag den 17. maj til mandag
den 19. maj.
Sommerferie: Lørdag den 21. juni til søn
dag den 10. 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,
bøi' de deponeres på kontoret.

FORSØMMELSER
Se mødepligt.

FORÆLDREBANK
En række forældre har dannet en solid opbak
ning bag skolens behov for at kunne benytte
gæstelærere og praktikophold/virksomhedsbesøg.

FORÆLDREMØDER
Skolen afholder forældremøder for I g’s foræl
dre i september/oktober og for alle klasser i
december efter I. karakterbog, der kommer i
november.

FORÆLDRE- OG
STØTTEFORENING
Vedtægter.
§ I. Foreningens formål:
stk.l., 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 ekskursio
ner, sportsaktiviteter m.v.), i samråd med sko
lens ledelse.
stk. 2., at formanden for foreningen deltager i
Esbjerg Statsskoles bestyrelse, samt at med
virke til valg af forældrerepræsentant og sup
pleant til denne bestyrelse.
stk.3., at medvirke til formidling af et samar
bejde mellem skole og hjem, herunder at med
virke ved løsning af sociale opgaver i tilknyt
ning til Esbjerg Statsskole, såfremt der måtte
opstå behov herfor.
§ 2. Medlemmer:
stk. I., udover forældre til nuværende elever
kan som medlemmer optages enhver med in
teresse for Esbjerg Statsskole (f.eks. tidligere
elever, ansatte og forældre til tidligere elever
m.v.).
§ 3. Kontingent og Regnskabsperiode:
stk. I., foreningens midler tilvejebringes ved

medlemskontigenter og ved evt. andre foran
staltninger på bestyrelsens initiativ. Kontigentperioden følger skoleåret. Foreningens
regnskabsår er 01.07. til 30.06.
§ 4. Generalforsamling:
stk. 1., foreningens øverste myndighed er ge
neralforsamlingen.
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.

FORÅRSKONCERT
Hvert år, som regel i april, er der forårskon
cert, hvor skolens musikalske elever synger
og spiller. Ofte er forårskoncerten en musical,
som f.eks. i april 1996, hvor to af skolens
lærere sammen havde skrevet Borneo - et
økologisk ægteskabsdrama.

FÆLLESARRANGEMENTER
tilrettelægges af Fælleudvalget nogle gange i
løbet af året for alle skolens elever.
Alle kan komme med forslag til fællesarragementer, 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
undervisningen, er det mest sig selv man
snyder.

FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af 4 elevrepræsentanter,
hvoraf den ene er elevrådsformanden, 3 lærer
repræsentanter, hvoraf den ene er formanden
for pædagogisk råd, pedel og rektor, der er ud
valgets formand.
Repræsentanter vælges for et år ved skol
eårets begyndelse. Elevrepræsentanterne væl
ges blandt alle elever.
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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.

GÆSTEELEVER
Skolen har hvert år et antal udenlandske ele
ver, som følger undervisningen på lige fod
med de øvrige elever, normalt i 2.g.

HISTORIEOPGAVEN
skrives af alle 2g’ere.

IDRÆT
Discipliner: Vi arbejder med traditionelle di
scipliner som boldspil, konditions- og styrket
ræning, 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 id
rætter og 2 emner (f.eks. vinteridræt, ketcherspil m.m.) af sammenhængende under
visningstid på min. 12 lektioner hver. Desu
den skal eleverne selv udforme et opvarm
ningsprogram. Forskellige former for idræts
teori indgår ligeledes. Forløbet i 1 ,g fast
lægges af lærerne for at introducere eleverne
til idræt i gymnasiet. I 2.- og 3.g er valgfrihe
den større.
Frisport: Om eftermiddagen er der i perio
der mulighed for at deltage i frisport.
Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun ske
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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.
SUSiE
Som noget nyt har vi fra skoleåret 1996-97
et tilbud til særligt idrætsinteresserede om at
vælge at gå i en idrætsklasse.
Esbjerg Statsskole er med i projekt SUSiE
(Samarbejde mellem Uddannelse og Sport i
Esbjerg) sammen med andre uddannelsesin
stitutioner og idrætsforeninger. SUSiE bakkes
endvidere op af Esbjerg Byråd.
Elever i idrætsklassen vil få 4 hultimer om
ugen, hvor de kan træne sammen med elever
fra andre uddannelsesinstitutioner. Dermed
får eleverne bedre træningsforhold og byens
idrætsfaciliteter udnyttes bedre. Desuden vil
det tværfaglige samarbejde i idrætsklassen
tage afsæt i elevernes idrætsinteresse og inde
holde temaer som idrætshistorie, idrætsfysio
logi mm.

KANTINE
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 mælkeprodukterjuice, mineralv
and. 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.

KOPIERING

består af tre elever og to lærere. Kantineud
valget forhandler med kantinebestyreren om
kantinens vareudvalg, åbningstid og priser.
Kantineudvalget kontrollerer kantinens regn
skab. Lærerrepræsentanter vælges i april. Ele
vrepræsentanter vælges i januar.

Elever har mulighed for at foretage kopiering
af privat materiale på en kopimaskine på sko
len. 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. Prisen er 20 kr. for et kort med 50 kopier.
Da kortet kan lades op igen, skal du desuden
betale 10 kr. i depositum, første gang du
køber et kort. Der er ingen tidsbegrænsning
på kortet.

KARAKTERER

LEGATER

Standpunktskarakterer gives i november og i
marts. Årskarakterer ved slutningen af skol
eåret.

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.
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 ske
ma senest 1 .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 1.
maj.
Esbjerg Statsskoles Legatfond:
Afkast ca. 6.500,- kr. ydes som studie
støtte til dygtige og flittige elever, udgået fra
Esbjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15.au
gust.
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:

KANTINEUDVALGET

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
forbindelse med en ekskursion, afleverer man
en skriftlig ansøgning om tilskud til denne. 1
ansøgningen oplyses de forventede udgifter,
det ønskede beløbs størrelse, ekskursionens
varighed, samt en begrundelse for ansøgnin
gen.

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.
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Stiftet i 1986. Legatet uddeles af skolebe
styrelsen på indstilling af bl.a. Neptuns besty
relse.
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 I5.januar.

være med til at præge det generelle gymnasiemiljø.

MORGENSAMLING
Næsten hver uge er der en morgensamling i
frikvarteret mellem 2. og 3. lektion. Her op
fører klasser og grupper musik, sang, kårer
årets frø; diverse foreninger taler deres sag,
elevråd og Neptun giver meddelelser, der var
mes op til Tommi's rockshow etc.

MUSIK

LUKKETIDER

Har du lyst til at synge i kor, spille i orkester,
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 bekendgøres, 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.

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

MØDEPLIGT

LÆRERFORSAMLING
er sammensat af samtlige lærere ved skolen.
Lærerforsamlingen drøfter forhold vedrøren
de undervisningen og eleverne, f.eks. karak
tergivning og oprykning til højere klasse. Ele
verne har ikke adgang til disse møder.

MEDBESTEMMELSE
Gymnasiebekendtgørelsens § 5 givereleverne
medbestemmelse om undervisningens form
og indhold. Det betyder, at undervisningen
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
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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 beg
rænset 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 udvidet
pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

NEPTUN
Neptun blev grundlagt i 1910 og er Statssko
lens elevforening. I begyndelsen var det pri
mære förmäl med foreningen at arrangere lit
terære foredrag, digtkonkurrencer og andre
litterære foredrag. De traditionelle Neptunfe
ster var således noget sekundært i forhold til
foreningens øvrige arrangementer.
Siden er udviklingen gået i en anden ret
ning, og festerne er i dag det egentlige eksi
stensgrundlag.
Imidlertid er der fremkommet ønsker i
Neptun og fra anden side om at genoptage
disse øvrige arrangementer. Ikke forstået
sådan, at Neptun skal være en litterær fore
ning. Det man ønsker, er alternative arrange
menter udover festerne, bl.a. filmaftener, fo
redrag o.s.v.
Umiddelbart efter sommerferien og jule
ferien afholdes den ordinære generalforsam
ling, hvor bl.a. bestyrelsen sammensættes.
Alle elever og lærere har adgang til general
forsamlingen, og Neptun opfordrer i særde
leshed de nye elever til at være aktive i fore
ningen.
Det er sjovt, spændende og interessant at
være Neptunmedlem, men samtidig dog
hårdt, idet medlemsskab af bestyrelsen betin
ger, at man deltager i oprydningsarbejdet ef
ter festerne.
løvrigt skal det tilføjes, at samtlige elever
på skolen skal købe et Neptunkort for at få ad
gang til festerne.

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 parkerings
pladsen, 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
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 den
ne.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED
Elever har ikke adgang til pædagogisk værk
sted, med mindre de er i følgeskab med en
lærer f.eks. i forbindelse med arksamling og
hæftning. Antallet af elever bør i sådanne
tilfælde normalt ikke overskride tre. Eleverne
har deres egen kopimaskine - se under KOPI
ERING.

PÆDAGOGISK RÅD 96/97
Formandsskab
Formand John Fjord Hansen
Næstformand Jens Bjerregaard
Sekretær Marianne Eldrup
Fællesudvalg Palle Cavan, Connie Gram,
Ase Bjerre Jensen
Underudvalg
Pædagogisk Udvalg (Pædagogisk inspek
tor) Jens Risom, Anders Linnet Møller, Ruth
Mikél Jensen, Søren Hauge Andersen
Bognøgleudvalg Eilif Fogh Pedersen.
Biblioteksudvalget (Bibliotekaren), Viggo
Jensen, Preben Møller Henriksen, Jens Peter
Sinding Jørgensen. Ulrik Ullerslev.
§28-fordelingsudvalg (Rektor, tillidsmand,
formand for Pædagogisk Råd) Jens Risom, In
ger Karlsmose.
Aula-udvalg (Rektor, pedellen, 2 elever),
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André Demidoff, Jacob Jonia, Anders Linnet
Møller.
Legat- og stipendieudvalg (Rektor), Kir
sten Elvig, André Demidoff, Peter Smith, Pe
ter Jeppesen.
Revisor John Fjord Hansen.
Efteruddannelsesudvalg (Rektor, tillids
manden), Joan Andreasen, Lars Mikkelsen,
Ole Gadsbølle Larsen.
EDB-udvalg (Datavejlederne), Peter Bak,
Søren Hauge Andersen, Niels Peter Frandsen.
Repræsentant i skolebestyrelsen Peter
Smith (med sekretæren som suppleant).

RINGETIDER
l.time 8.10- 8.55
2. time 9.00 - 9.45
3. time 10.00 - 10.45
4. time 10.50- 11.35
spisepause 11.35 - 12.00
5. time 12.00- 12.45
6. time 12.50- 13.35
7. time 13.50- 14.35
8. time 14.45 - 15.30
9. time 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 Skol
ebal, som afviger fra Neptunfesterne ved dets
specielle form. Det er 2.g’ernes opgave at ar
rangere 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’erne, og tilsidst
bal. Til denne fest inviterer vi forældrene til
L- og 3.g.
Allerede før jul bliver der indkaldt til møde
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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:
Bestyrelsens sammensætning:
I medlem udpeget af amtsrådet Poul Erling
Christensen
I medlem udpeget af Esbjerg Byråd Jørn
Munksgaard
I medlem udpeget af Esbjerg Erhversråd
Torben Skot-Hansen
Rektor for SUC Jan Magnussen
Formanden for Forældre-Støtteforeningen
Knud Svarrer
Medlem af Støtteforeningen Peter Christi
ansen
Formanden for Pædagogisk Råd John
Fjord Hansen
Repræsentant for Pædagogisk Råd Peter
Smith
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. I 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 maksima
le antal elever i klasserne ved skolen i over
ensstemmelse med den minimumsramme for
klassestørrelser i amtskommunens gymnasie
skoler, som amtsrådet fastsætter.
Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger efter indstil
ling fra rektor skolens fagudbud. Amtsrådet
kan pålægge bestyrelsen at tilbyde bestemte
fag.
Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger efter indstil
ling 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 or
densregler.
Stk. 7 Bestyrelsen medvirker ved større
byggesager på skolen og kan stille forslag til
amtsrådet om bygningernes forbedring.
Stk. 8 Bestyrelsen fastlægger efter indstil
ling fra rektor skolens budget. Bestyrelsen
træffer herunder beslutning om elevers afhol
delse 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 spørgs
mål vedrørende skolen, dog ikke personfor
hold. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle
spørgsmål, som forelægges den af amtsrådet.
Stk. 11 Bestyrelsen redegør årligt for sin
virksomhed.

STUDIEKREDSE

SKOLEBLAD

STUDIEVEJLEDNING

Læs PT, skriv din mening i PT. Redaktør: Bent
Hovmand-Olsen.
PT er skolens blad og elevernes talerør.
Alle har mulighed for at indlevere artikelfor
slag. 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.

Studievejledningen forestås af følgende vejle
dere: Hanne Andreasen, Ruth Mikéi 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 erhverv-

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

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

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

STUDIEREJSER
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 er
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.
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skartotek samt en mængde foldere, bøger,
hæfter med oplysninger om studier, økonomi
ske forhold, diverse erhverv, kollegier, adres
ser m.m., der er til elevernes disposition. Des
uden bliver der fremlagt informationsmateria
le på hylderne overfor studievejlederkontoret,
og også opslagstavlen til venstre for kontoret
kan være nyttig at studere, hvis du ønsker ak
tuelle oplysninger om studier og erhverv samt
kursus 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.

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
skrives af alle 3g’er i et højniveaufag eller
dansk/historie, normalt i ugen før juleferien.

TELEFON
Mønttelefon findes ved hovedindgangen: 75
45 19 69.

TERMINSPRØVER

UDVEKSLING
1 stedet for en studierejse kan en klasse delta
ge i udveksling med en skole i udlandet. Klas
sen bor privat hos eleverne i en klasse på det
fremmede gymnasium, og forpligter sig til at
modtage genbesøg. Udveksling foregår nor
malt omkring et emne, som klassen har valgt i
samarbejde med den udenlandske skole.

UGESEDDEL
Vær orienteret om hvad der foregår på skolen.
Læs din ugeseddel grundigt.
Elever kan få meddelelser på ugesedlen,
hvis de afleveres til PB senest torsdag kl.
12.00.
Ugesedlen kan hentes i klassernes postrum
fredag morgen.

VIKARORDNING
Sygemelding fra lærere skal tilgå inspektor
kl.7.55 - 8.00 (tlf. 75 12 46 88) - evt. kl. 18.00
- 18.30 (tlf. 75 12 58 47).
Meddelelser om skemaændringer sættes op
på skolens officielle opslagstavle på l.sal.
Sædvanligvis gives der fri i I .lektion, hvor
for inspektor som oftest telefonerer til den
elev, der sætter telefonkæden i gang, såfremt
sygemelding tilgår ham om aftenen. Klasserne/valgholdene bør derfor i egen interesse
etablere telefonkæder og meddele inspektor
hvem der starter kæden.
Ved læreres deltagelse i kursus, ekskusion,
lejrskole, censur m.m. orienteres eleverne i
god tid af faglærerne.

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

ÅRSPRØVER

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

UDLANDSOPHOLD
Hvis du overvejer et år på en skole i et an
det land, kan Aage Elvig evt. være dig be
hjælpelig med flere informationer.
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Der afholdes mundtlige og skriftlige årsprøver
efter I.- og 2.g.

GÆSTEELEVER

Nu hvor vi har været udvekslingsstudenter
på Esbjerg Statsskole i et år, ser vi tilbage på
vores oplevelse. Efter at bruge næsten 2/3 af
vores tid i Danmark på at finde ud af sproget
og kulturen, så nyder vi nu de sidste par måne
der.
I starten var det meget svært for os alle
sammen. Vi var lidt nervøse, generte og bange
for at være så langt væk fra vores familier og
venner. De danske elever var meget søde og
venlige, men det tog langt tid at lære dem at
kende. Her er der ikke mulighed for som i
USA at møde andre elever igennem klubber
og sportslige aktiviteter i skolen. På den anden
side er det danske skolesystem perfekt og be
hageligt set fra en udvekslingsstudents syns
punkt, idet man kun går i en klasse i alle fag.

Den tid vi brugte på at skrive breve - eller...
øh, vi mener, timerne, lærte vi ikke særlig me
get før vi forstod, hvad lærerne snakkede om.
Den vigtigste ting, vi har gjort i Danmark, er
at lære sproget, fordi det gjorde alt andet mu
ligt. Man kan ikke rigtigt forstå en kultur uden
at forstå sproget!
Vi er glade for at have været her, og vi har
alle tre lært meget om en anden kultur og livet
generelt.
Suzannah White, USA
Sarah Poff, USA
Marcella Culio, Italien
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INSTRUKS VED BRAND
Alarmér
112!

1: Internt: lærer / kontor og / eller pedel
2: Brandvæsenet
3: Øvrige lærere og elever
Brug kaldeanlæg i klassen til opkald til kontoret;
i kontortiden foretager kontor / pedel videre alar
mering
Efter kl. 14: kontakt pedel og / eller brug nærme
ste telefon

Red evakuér!

1: Personer, der er eller kan komme i fare
2: Undgå røg (luk vinduer og døre)
3: Anvis samlingssted
4: Hold mandtal
Administration og pedel sørger for de enkelte
etager
Husk: der er mindst røg ved gulvet
Samling klasse- og holdvis på P-plads ved EGF-hal

Sluk!

Brug nærmeste brandslukningsmateriel
Luk for gas (fysik, kemi, biologi og naturfag)
Forsøg at slukke, hvis det er muligt uden risiko
for dig selv eller andre
Ved gasbrand: luk og sluk

Begræns
ild og røg!

Modtag
brand
væsenet!

Luk alle vinduer og døre

Oplys:
hvor og omfang
indespærrede - hvor og hvor mange
tilskadekomne - hvor og hvor mange
trykflasker - hvor og hvor mange
Den person, som har meldt brand, oplyser.
Hvis intet andet er meldt, køres til hovedindgang.
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