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VELKOMMEN
Jeg vil gerne byde alle nye elever 
velkommen i l.g og i l.HF. Det 
er mit og skolens håb, at I vil be
finde jer godt på Sønderborg Stats
skole og få et godt udbytte af tiden 
her.
I starter i en ny skole med nogle 
nye arbejdsmål og måske også nye 
arbejdsmetoder. Det er også nyt, at 
skolegang nu pludselig er frivillig. 
Efter 9 års obligatorisk skole har I 
endelig selv kunnet vælge mellem 
forskellige muligheder.
I har sikkert valgt gymnasiet eller 
HF af mange, mange forskellige 
grunde. Men fælles for jer må vel 
være ønsket om at få en af de 

eksaminer, som er endemålet her. 
Skolen er dog langt mere end eksa
men, den er: Det daglige arbejde, 
kammeratskabet, lejrskoler, skole
rejser, skolekomedie,fester og me
get andet.
Måske vil nogle af j er i den første tid 
føle jer lidt fremmede i de nye om
givelser, det er forhåbentlig kun et 
overgangsfænomen. Et skoleskift 
kan også være en inspiration og 
udgangspunkt for ny udvikling om
givet af mange nye mennesker og ud
sat for nye indtryk og nye opgaver. 
Jeg håber, I vil få et godt fællesskab 
og et godt udbytte af arbejdet her på 
Statsskolen.

Ole Jellingsø
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Praktiske oplysninger
Skolens adresse:

Sønderborg Statsskole og
HF-kursus
Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Telefon: 42 34 27 og 43 04 39
(lærerværelset)

Administration:
Rektor Ole Jellingsø. Træffes bedst 
kl. 13-14.
Rektors stedfortræder, adm. inspek
tør, adjunkt Gunnar Schwarz.
Adm. inspektorer: Adjunkterne 
Gunnar Schwarz og Svenn Søren
sen.
Sekretær Ida Johnsen og sekretær 
Gudrun Pedersen.
Kontoret er normalt åbent kl. 9- 
11.30 og kl. 12-14.

Skolens kontor er først og frem
mest et kontor, som administrerer 
skolens daglige drift og forholdet 
mellem skolen og de forskellige 
myndigheder; men kontoret er også 
et ekspeditionskontor for eleverne: 
Flytninger skal omgående meddeles 
os. Alle sager vedrørende SU, be
fordringsgodtgørelse o.lign. tager 
kontoret sig af. Hvert år indsamles 
skemaer af forskellig art, f.eks. vedr. 
grenvalg og tilvalg. Vi beder ind
trængende om, at afleveringsfrister
ne overholdes.
Eksamensplanen kan først afhentes 
ved slutningen af den skriftlige 
eksamen, den udsendes ikke.

Ferier og fridage 
1982/83
Skoleåret begynder mandag den 9. 
august 1982 kl. 10.30. Nye elever til 
l.g og l.HF møder dog kl. 9.
Efterårsferie: Mandag den 18. okto
ber til fredag den 22. oktober.

Skolens kontor kan ikke påtage sig: 
- at kalde eleverne over skolens 
samtaleanlæg eller på anden måde 
give besked, med mindre det drejer 
sig om sygdom i hj emmet eller even
tuelt dødsfald.
- at give oplysninger om årskarak
terer eller skriftlige eksamenskarak
terer (spørg faglærerne).
Til småtingsafdelingen hører udle
vering af Albyl og plastre efter be
hov. Er du i tvivl om noget, så spørg. 
Vi kan som regel finde ud af, hvis 
bord det er.

- sekretærerne -
PEDEL: Per Plambeck. Kontortid: 
Hver dag kl. 9.40-10.10.

Juleferie: Torsdag den 23. decem
ber 1982 til onsdag den 5. januar 
1983.
Påskeferie: Mandag den 28. marts 
1983 til tirsdag den 5.. april 1983. 
(De nævnte dage medregnes).
Skoleåret slutter fredag den 17. juni 
1983.
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Ringetider
1. time, kl. 8.00- 8.45
2. time, kl. 8.55- 9.40
3. time, kl. 9.50-10.35
4. time, kl. 10.45-11.30
5. time, kl. 12.00-12.45
6. time, kl. 12.55-13.40
7. time, kl. 13.50-14.35
8. time, kl. 14.45-15.30

Kantinen
Skolen har en kantine, som bestyres 
af Kirsten Sørensen. Kantinen er 
åben for salg af varer fra ca. 9 til 13. 
Kantinens indhold af varer skal væ
re godkendt af samarbejdsudvalget, 
der efter endt drøftelse med kanti
nebestyreren fastsætter priserne.
Kantinen benyttes også som op
holdslokale i mellem- og fritimer, 
sammen med det nye opholdsareal 
under loftet. Der er kaffeautomater 
i tilknytning til begge områder.
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Kontakten
Skole-Forældre
Skolen har altid lagt vægt på at 
formidle et godt samarbejde med 
forældrekredsen.
Hvert år i november måned afhol
des en række forældremøder for 
l.g’s forældre. Her vil der være 
rig mulighed for at kontakte de en
kelte klassers faglærere og blive 
informeret om elevens standpunkt, 
ligesom skolen får mulighed for at 
høre om de problemer, der evt. 
måtte være for de enkelte elever.
Også forud for grenvalget arrange
rer skolen forældremøder i marts 
måned. Den orientering om de 
forskellige grene, som studievej- 
lederne har givet, vil ved denne 
lejlighed blive uddybet. Studievej- 
lederne giver en kort orientering om 
de forskellige grene, og der vil sam
tidig være mulighed for at tale med 
faglærerne og stille yderligere 
spørgsmål.
Skolen er meget interesseret i et 
nært samarbejde med forældrene, 
som til enhver tid er velkomne til 
at kontakte os, enten personligt eller 
telefonisk.

Fravær
I gymnasiet og på HF er der møde
pligt. Denne pligt betyder, at skolen 
fører regnskab over fravær (herun
der manglende udførelse af skriftligt 

arbejde). Antager en elevs fravær et 
sådant omfang, at skolen nærer be
tænkelighed over for elevens mulig
hed for fortsat at følge undervisnin
gen, skal eleven underrettes herom. 
Fortsætter fraværet, underrettes 
eleven og forældremyndighedens 
indehaver skriftligt om, at der kan 
blive tale om at tage forbehold ved 
tilmelding til eksamen ved skole
årets slutning. Såfremt lærerfor
samlingen finder, at der for en af 
disse elever i et eller flere fag på 
grund af fravær vil være betænke
lighed ved at tilmelde eleven til 
eksamen, indsendes en erklæring til 
direktoratet, der afgør om eleven 
kan deltage i eksamen ved skole
årets slutning.

Oprykninger
I gymnasiet er der afsluttende eksa
men i enkelte fag ved slutningen af 
både 1. og 2. g. En elev, derpå grund 
af mange forsømmelser ikke har fået 
direktoratets tilladelse til at deltage 
i disse eksaminer kan ikke fortsætte 
i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved 
skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste 
klasse. Hvis der ikke er enighed om, 
at en elev bør fortsætte i næste 
klasse, drøfter lærerforsamlingen, 
hvilke råd der skal gives. Rektor 
skal skriftligt over for eleven, eller, 
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hvis denne er under 18 år, over 
for forældremyndighedens indeha
ver, referere det eller de stand
punkter, der er kommet til udtryk 

under drøftelserne. Afgørelsen af, 
om eleven fortsætter i næste klasse 
træffes af eleven eller af forældre
myndighedens indehaver.

Studievejledning

for gymnasiet
Hver gymnasieklasse har tilknyttet 
en studievejleder. Studievejlede
rens arbejde er en blanding af de 
opgaver, klasselæreren og skolevej
lederen påtog sig i folkeskolen.
Studievejledeme orienterer i klas
serne om studieteknik, grenvalg og 
det senere studie- og erhvervsvalg. 
Andre problemer kan tages op efter 
klassens ønske.

Det meste af den tid, studievejlede
ren har til sin rådighed, bruges til 
individuel vejledning. Man kan 
træffe sin studievejleder på faste 
tidspunkter på studievejlederkon
toret, nr. 45a, ved siden af historie- 
lokalerne på 1. sal (tiderne fremgår 
af et opslag på døren). Du kan hen
vende dig med problemer af studie
mæssig, økonomisk, social og per
sonlig art. Det kan være proble
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mer, der vedrører din uddannelse 
her på skolen eller planlægning af 
din fremtid. På studievejleder
kontoret opbevares skriftligt mate
riale om en lang række erhverv og 
uddannelser, og studievejledeme 
skaffer gerne flere materialer. I 
træffetiden er der mulighed for at 
studere dette og evt. låne det med 
hjem.
Studievejledeme arrangerer efter 
behov studie- og erhvervsoriente
rende møder og besøg på uddan
nelsessteder.

Leif Aas Andersen 
Ida Bendix Jørgensen 

Ragnhild Rohde 
Studievejledere

På samme måde som folkeskolerne 
er Statsskolen tilknyttet skolepsy
kologisk kontor. Hvis der er særlige 
problemer, f.eks. store læsevanske
ligheder, kan der via studievejleder
ne henvises til skolepsykologen.

for HF
HF-studievejlederen træffes i loka
let mellem nr. 48 og 49 i stueetagen 
i skolens gamle fløj.
Studievejlederens vigtigste opgave 
er den individuelle vejledning af 
kursisterne. Har du problemer af en 
eller anden art, der kan være en 

hindring for en planmæssig gen
nemførelse af kursusforløbet, kan 
du gå til HF-studievejlederen for at 
gennemdrøfte situationen.
Problemerne kan være af vidt for
skellig karakter: Studiemæssige 
(læsevanskeligheder, koncentra
tionsproblemer m.v.), økonomiske 
og sociale. En meget væsentlig op
gave er den individuelle studie- og 
erhvervsvejledning.
Igennem studievejlederen kan du 
komme i kontakt med erhvervsvej
ledning, arbejdsformidling samt an
dre uddannelsessteder. Af hensyn 
til det videre uddannelsesforløb er 
det meget væsentligt, at du væl
ger de rigtige tilvalgsfag. Tilvalgene 
drøftes derfor hyppigt med studie
vejlederen. Andre vejledningsitua
tioner opstår i forbindelse med re
eksamination, selvstudium og man
ge andre personlige problemer og 
spørgsmål.
Du er altid velkommen til at hen
vende dig på studievejlederens kon
tor. Da jeg imidlertid har en lang 
række andre opgaver også udover 
den kollektive og individuelle orien
tering og vejledning, er det bedst at 
komme på de tidspunkter, der er 
angivet på studievejlederkontorets 
dør. Du kan også træffe aftale om 
en særlig tid til en grundig drøftelse 
af problemerne.
Med ønsket om et godt kursusfor
løb.

G. Weitling 
HF-studievejleder
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HF-reeksamination
Ved HF skelnes mellem tre for
skellige former for reeksamination. 
Disse er: Reeksamination, syge
eksamen og omeksamen.
Reeksamen er kun mulig for kursus
studerende, der ved prøverne efter 
det 1. kursusår har opnået karakte
ren 00 eller 03 og for studerende 
efter 2. kursusår, der ikke har bestå
et den endelige eksamen. Disse re- 
eksaminander kan efter eget valg 
lade sig eksaminere i enkelte prøver. 
Sygeeksaminander er sådanne kur
susstuderende, der på grund af 
sygdom ikke har deltaget i eksamen. 
Også disse eksaminander kan efter 

eget valg lade sig eksaminere i 
enkeltprøver.
Omeksaminander er alle de kursi
ster og selvstuderende, der aflægger 
eksamen anden eller tredie gang i 
et fag for at forbedre standpunktet. 
Foretages omeksamen efter den nu
værende bekendtgørelse, lægges det 
oprindelige læsepensum til grund 
for eksaminationen.
Kursisterne vil blive orienteret ved 
opslag på opslagstavlen. Der vil 
ligeledes ske en mundtlig informa
tion. Vi henleder dog opmærksom
heden på, at kursisterne altid selv 
skal sørge for at tilmelde sig en af 
de omtalte reeksaminationer.
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ØKONOMI OG BOLIG

Bolig
Kontoret har adresserne på byens 
kollegier, men udleverer ikke ansøg
ningsskemaer. Dem får du på

Kollegiernes kontor
Indstillingsudvalget
Skovvej 20
6400 Sønderborg

' Tlf. 42 48 49 kl. 11-13 og 16-17

Transportgodtgørelse
Hvis du bor uden for Sønderborg og 
kører med bus eller tog til skolen, 
mere end 9 km hver vej, kan du få 
godtgjort transportudgifterne. Du 
skal så hente et skema på kontoret, 
udfylde det og sende det til Søn
derjyllands Amtskontor, Undervis
nings- og kulturforvaltningen, Amts
gården, Flensborgvej 130, 6200 
Åbenrå. Hvis du selv kører i bil, på 
knallert ell. lign., kan du kun undta
gelsesvis få tilskud.

Statens 
uddannelsesstøtte
Skema til ansøgning om SU får du 
på kontoret. Her afleveres det igen 
når det er udfyldt. Skemaerne 
indsendes samlet i begyndelsen af 
hver måned, og ca. 4-6 uger senere 
får du svar. Det er vigtigt, at skemaet 
er rigtigt udfyldt!! Læs derfor vej
ledningen omhyggeligt igennem.

Itidenfraden 1.8.1981 til den 31.7. 
1982 uddeltes fra STATENS UD
DANNELSESSTØTTE i alt et be
løb på
Stipendier: 2.094.054,00 kr. fordelt 
således:
Gymnasiet: 1.075.781,00 kr.
HF: 1.018.273,00 kr.
Statsgaranteret lån: 353.580,00 kr. 
fordelt således:
Gymnasiet: 198.779,00 kr.
HF: 154.801,00 kr.
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LEGATER OG STIPENDIER

Ansøgning om skolens legater med 
oplysning om ansøgerens eksami
ner, økonomiske forhold og om, 
hvilke legater man i sin studietid har 
haft såvel fra skolen som fra anden 
side, må være kontoret i hænde 
senest den 1. juni.

Sønderborg Samfundets lånefond 
og rektor Egeberg Jensens lånefond 
yder lån til videre uddannelse til tid
ligere elever fra Sønderborg Stats
skole. Ansøgning om lån skal inden 
15. august indsendes til rektor Ole 
Jellingsø.
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Følgende legater uddeltes i år:

Apoteker Juhls legat:
Morten Holvad,

Student Svend Jørgensens Minde
legat:

Søren K. Kokkenberg
Hansen,

Lektor K. Gemzøes legat: 
Tine Busk Petersen, 
Peter Bisgaard Jensen,

Apoteker Balles legat: 
Hanne Rudolph Larsen,

Flyverløjtnant Vagn Christensens
Mindelegat:

Steen-Henrik
Sandø-Pedersen,

Lektor N. C. Olesens legat: 
Martin Schmidt,

Lektor Marie Paulsens legat:
Helle Thiessen,
Dorte Christensen,
Gitte Haupt,
Mirjam Hansen,

Anne Marie og Jørgen Jensens legat:
Helle Thiessen,

Sønderborg Håndværker- og Indu
striforenings legat:

Inge Paulsen,

Genforeningslegatet:
Martha W. Andersen,

Anne Merete Witzkes Mindelegat: 
Bente Iversen,
(tildeles en 1 .g’er. Kan ikke søges)

Nye legater
Skolen har i år modtaget 2 nye 
legater:
Et boglegat på 5000,00 kr. »Mar
grethe Roed-Müllers legat«, hvor 
renterne skal bruges til »en årlig ud
deling af en boggave til en flittig 
elev, der anses for en god kam
merat«.
Legatet uddeles ved translokationen. 
Derudover har ingeniør Sigurd 
Christensen testamenteret Statssko
len et større legat, »Grænsevagtme
ster Kristian Langvad Christensen 
og hustrus legat«. Legatets størrelse 
er endnu ukendt, men inden arve
afgiften til staten er trukket fra, er det 
på ca. 700.000 kr.
Legatet skal uddeles til »værdigt 
trængende studenter udgået fra Søn
derborg Statsskole, som søger vide
reuddannelse ved et universitet, Po
lyteknisk Læreanstalt, Landbohøj
skolen eller Tandlægehøjskolen, og 
som må antages at ville arbejde med 
flid og troskab«.
De første legatportioner bliver sand
synligvis uddelt i april 1983.

Sigurd Christensen
30. april 1922-27. nov. 1981
Sigurd Christensen fødtes den 30. 
april 1922 i Kollund. Hans far var 
vagtmester af grænsegendarmeriet.
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Efter at have taget mellemskole
eksamen i Padborg kom han i gym
nasiet på Statsskolen i Sønderborg. 
I 1941 tog han matematisk natur
videnskabelig studentereksamen og 
påbegyndte samme år studiet til 
civilingeniør (kemiker) ved Den po
lytekniske Læreanstalt. 1 1947 blev 
han kandidat. Som ingeniør arbej
dede han hos De forenede Papir
fabrikker A/S. Dels ved Maglemølle 
Papirfabrik i Næstved, dels ved cen
trallaboratoriet i København. Han 
har skrevet »Papirbogen« (1957). I 
1968 blev han pensioneret på grund 
af sygdom og flyttede til Kollund. 
Den 27. november 1981 døde Si
gurd Christensen.

Sigurd hørte til de stille og dygtige. 
Man husker ikke hvad han sagde og 
kun lidt af det han gjorde, men man 
husker tydeligt, at han var der. Og 
man husker tydeligt hans lune og 
hans store hjælpsomhed. Det er 
sagt, at »mennesket er menneske i 
kraft af andre mennesker«. Sigurd 
følte, at gymnasieårene i Sønder
borg bidrog væsentligt til hans vide
re udvikling. Han tænkte ofte på 
vore dygtige lærere og mindedes tit 
de ordinære skoletimer - men oftest 
de timer, hvor alt kunne ske og det 
skete. Der var et godt kammerat
skab i vor klasse, og Sigurd var en 
god ven. Efter studentereksamen 
påbegyndtes studierne til civilin
geniør i København. Jeg husker 
tydeligt hans ydmyge kammer i St. 
Kongensgade. Omgivelserne stod i 
skærende kontrast til hans hjemlige 
i det skønne Kollund.
Nu er Sigurd død, og han har stiftet 
et legat, hvis midler skal hjælpe stu
denter fra Sønderborg Statsskole til 
en videre uddannelse. Legatet er 
stiftet til minde om hans forældre, 
som støttede ham og hjalp ham til 
en uddannelse. Baggrunden for le
gatets oprettelse må formodentlig 
søges i de rige gymnasieår i Sønder
borg, de noget barske studieår i 
København og trangen til at hjælpe 
andre.
Vi der kendte Sigurd vil komme til 
at savne ham.

Ebbe Søndergaard
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KORT OM SKOLEN

Solidaritet
Selv om ordensregler ikke er noget 
man taler så meget om på SSS, er 
der dog, primært af hensyn til ren
gøringspersonalet, en række forhold 
som bør omtales her og nu. Det dre
jer sig mere konkret om følgende tre 
ting, nemlig for det første den uskik 
enkelte elever har tillagt sig med 
hensyn til at lade affaldskurven age
re basketballkurv. Resultatet er ble
vet, at en del madpapir ligger og 
flyder.
For det andet drejer det sig om sto
lene i klasseværelserne. Stolene 
skal sættes op på bordene (med be
nene i vejret) eller op under bordene 
(hvor dette er muligt), således at 
rengøringen i lokalerne kan gen
nemføres hurtigere og lettere.
For det tredje gælder det om at få 
sat en stopper for den ganske unødi
ge skodden af cigaretter på gulvene. 
Brug alle de askebægre, der er sat 
frem i stedet.

Fællesudvalget
På skolen har vi et fællesudvalg. 
I dette udvalg sidder 3 elever, valgt 
af elevrådet, samt elevrådsforman
den, 3 lærere, valgt af lærerrådet, 
samt lærerrådsformanden og rek
tor, der er formand for udvalget. 
Fællesudvalgets opgave er gennem 
gensidig information og forhandlin
ger at fremme samarbejdet mellem 
lærere og elever, fremskynde sagers 
løsning og koordinere læreres og 
elevers bestræbelser. Fællesudval
get træffer afgørelse vedrørende 
fællestimer samt i følgende sager, 
der vedrører elevernes trivsel: a) 
faciliteter, b) praktiske forhold, c) 
fritidsaktiviteter, d) fællesarrange
menter såsom skoleballer, skoleko
medier, sportsstævner m.m.
Fællesudvalget affatter desuden 
skolens ordensregler.

Fællesudvalget holder almindelig
vis møde den første torsdag i hver 
måned. Dagsorden sammensættes 
af elev- og lærerråd og rektor. Dvs. 
har nogle ønsker, som skal behand
les i fællesudvalget, afleveres de til 
elev- eller lærerråd.

Ole Jellingsø
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Bogdepotet
Bogdepotet finder du i kælderen 
under forhallen og kantinen. Det er 
åbentalle skoledage kl. 9.40 til 9.50, 
altså i andet frikvarter.
I alle de bøger, du får udleveret her 
på skolen, er der et nummer. Når du 
og dine kammerater får jeres bøger, 
vil der med hvert klassesæt følge en 
navneliste. Du skriver nummeret på 
den bog, du har fået, ud for dit navn 
på navnelisten. Du skriver så dit 
navn i bøgerne og forsyner dem 
med bind.
Vi beder dig om at behandle de 
bøger, du får hos os, godt - der er 
andre, der skal bruge dem efter dig. 
Lad derfor være med at skrive til i 
bøgerne eller mishandle dem på 
anden måde.

Schwarz

Biblioteket
Sønderborg Statsskole har sit eget 
bibliotek med ca. 16.000 bøger, 
hvoraf de fleste er placeret på 1. sal 
i den gamle fløj. De fleste af bøgerne 
i denne afdeling vedrører fagene 
historie, dansk, religion og frem
medsprog. En del faggrupper har 
placeret biblioteksbøger i faglokaler, 
dette gælder samfundsfag, geografi, 
biologi, fysik og kemi.
Biblioteket er et vigtigt led i den 
daglige undervisning, ikke mindst i 
forbindelse med opgaveskrivning og 
gruppearbejde.

Skolen abonnerer på en del tids
skrifter, som kan lånes ved henven
delse til bibliotekarerne. En liste 
over tidsskrifter findes på biblio
teket.
I hovedafdelingen er bøgerne ord
net efter decimalsystemet, og der 
findes både et emnekartotek og et 
alfabetisk kartotek, som er til rådig
hed for bibliotekets brugere.
Hjemlån af bøger sker ved at ud
fylde et lånerkort. Lånerkortene er 
placeret ved kartoteket. Lånetiden 
er 4 uger, hvorefter bogen afleveres 
på bibliotekarernes skrivebord.
Biblioteket er åbent for udlån hver 
dag i 3. og 5. frikvarter. Yderligere 
adgang til biblioteket kan fås efter 
aftale med faglærerne eller bibliote
karerne.

Helle Christiansen 
Inge-Lise Henneberg Nielsen
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Skolens musikliv
Siden 1964 har skolens kor medvir
ket ved opførelser af klassiske kor
værker, fremført i samarbejde med 
tilsvarende kor fra de syd- og sønder
jyske gymnasier ved koncerter for
anstaltet af Sønderjyllands Symfoni
orkester.
Ved tre koncerter i marts 1982 har 
dette samarbejde manifesteret sig 
ved opførelse af Gades »Elverskud« 
under ledelse af kapelmester John 
Frandsen.
Efter planen skulle korene i foråret 
1983 medvirke ved en lignende kon
certrække. Da denne række bliver 
den 20. i serien, har orkestret ønsket 
at markere »jubilæet« med opførelse 
af et til lejligheden skrevet værk af 
komponisten Bo Holten. Derudover 
skal korene medvirke i det værk, 
hvormed korsamarbejdet indledtes i 
1964: Carl Nielsens »Fynsk forår«. 
Korprøverne holdes fredag kl. 13.45, 
og alle interesserede er velkomne. 
Der kræves ingen bestemte færdig
heder i retning af nodelæsning, da 
erfaringen viser, at viljen til at løse 
den stillede opgave er væsentligere 
end den nævnte færdighed. INGEN 
OPTAGELSESPRØVE.

Inger-Hanne Stenderup Jensen 
K. Tofte-Hansen

Morgensamlingerne
Morgensamlingsudvalget står for 
organisation af morgensamlingerne. 
Disse afholdes en gang om ugen; 
ugedag afhængig af måned.
Klasserne skiftes til at lave morgen
samlingerne. Det kan være sang, 
teater, underholdning, foredrag, op
læg til debat osv. På morgensam
lingerne bliver der tillige givet vig
tige meddelelser fra rektor, E.69 og 
eleverne. I år består udvalget af fire 
elever, og vi håber, at I vil være 
aktive og arbejde i morgensamlings- 
udvalget. Det er en nødvendighed 
for fortsættelse af morgensamlin
gerne - noget som folk kun nødig vil 
gå glip af.

Morgensamlingsudvalget

Elevrådet
Elevrepræsentationen på Sønder
borg Statsskole varetages af et elev
råd med to repræsentanter fra hver 
klasse. Der afholdes jævnligt elev
rådsmøder, som tager sig af alle 
principielle sager og sætter forskel
lige arbejder i gang. Mellem elev-
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rådsmødeme varetager et forret
ningsudvalg (FU) på 8 elever (p.t. 4) 
det praktiske arbejde.
Hvert halvår holdes der generalfor
samling, hvor medlemmerne til for
retningsudvalget, bl.a. elevrådsfor
manden, vælges. Samtidig vedtages 
et arbejdsprogram for det næste 
halve år.
Elevrådsarbejdet har været præget 
af manglende tilslutning, især fra 
afgangsklasserne 3 .g og 2 .HF. Dette 

har blandt andet medført, at der p.t. 
kun er 4 medlemmer i forretnings
udvalget og ingen elevrådsformand, 
næstformand eller kasserer.
Af konkrete arbejdsopgaver har 
elevrådet deltaget i indretning af 
den nye loftsetage samt indkøb af 
grønne planter.
Derudover er elevrådet repræsente
ret i fællesudvalget, der bl.a. plan
lægger anvendelsen af fællestimer.

Forretningsudvalget
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E-69
Elevforeningen af E-69, hvis omtale 
i folkemunde blot er E-69, har som 
den opmærksomme læser allerede 
vil have bemærket, sine stolte rød
der tilbage i de glade tressere. Dette 
forpligter naturligvis, og skønt man
ge lærde forarges over en dalende 
moral blandt eleverne, er der næppe 
nogen, som vil påstå, at de forskel
lige kulturelle arrangementer under 

E-69’s regi ikke fuldt ud er på højde 
med tidligere tiders.
Blandt disse kulturelle højdepunk
ter bør nævnes skolefester, musik- 
aftener, hvor underholdningen leve
res af skolens egne musikudøvere og 
sangkor, afslutningssold og sidst 
men ikke mindst den årlige revy, 
som til stor latter og skadefryd for 
de medvirkende og tilhørerne om
handler de fra dagligdagen så vel
kendte »helte«: Lærerne.
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Konservative 
Gymnasiaster
På Sønderborg Statsskole er der kun 
én af de fire gymnasieorganisationer, 
der er for både HF- og gymnasie
elever; det er KG.
KG står for konservative gymnasia
ster og er den største politiske gym
nasieorganisation både her i landet 
og på skolen.
På landsplan er der ca. 4000 med
lemmer. Konservativ er et ord, man 
ikke må gå galt i byen med, når det 
gælder KG. Hos os står det ikke for 
den samme politik, som i Det konser
vative Folkeparti, men for en konser
vativ grundholdning. Vi repræsen
terer en bred borgerlig front under 
valgsproget: Størst mulig frihed i ud
dannelsen.
KG er den eneste gymnasieorgani

sation, der har et selvstændigt ud
dannelsesprogram. Det tager sigte 
på, at den enkelte elev skal udvikle 
evner, interesser og kundskaber ved 
hjælp af en undervisning, der er indi
viduelt orienteret.
Vi er imod ensretning, der var kravet 
i 60’eme og 70’eme. Det kan ikke 
være rigtigt, at staten skal bestemme, 
hvordan den enkelte ønsker at tilret
telægge sin uddannelse. Sagt på en 
anden måde: Vi er imod socialisme. 
Da KG er en praktisk organisation 
med indflydelse i Folketinget, bety
der det, at du som medlem af KG 
faktisk har indvirkning på din ud
dannelse.
Velkommen til KG og Sønderborg 
Statsskole. Held og lykke med din 
uddannelse.

Philip Albert Rasmussen 
Formand for KG Sønderborg

Gymnasieskak
S. S.S. deltog traditionen tro i den 
årlige gymnasieskaktumering. På 
grund af den store interesse lyk
kedes det endog at stille to hold på 
benene, og vi afholdt jævnligt træ
ningseftermiddage, hvor spilleme 
kunne forøge deres kendskab til den 
ædle kunst, at spille skak.
Vores førstehold, som vi havde sat 
store forventninger til, klarede sig 
knap så godt, som vi havde håbet, 
da det blev slået ud i første runde. 
Efter at vi havde vundet 3 tø-tø over 
Fredericia I og 4-0 over Mulemes II 

hold, spillede vi 2-2 med de forhen
værende Danmarks-mestre fra Skt. 
Knudsgymnasiet, hvilket ikke var 
tilstrækkeligt, da Skt. Knudsgym
nasiet vandt 4-0 over de to andre 
hold.
2. holdet klarede heller ikke 1. run
de, men de kæmpede tappert mod 
så stærke modstandere som Duborg 
I og Esbjerg S.S.I.
S. S.S. vender dog stærkt tilbage 
næste år, hvor vi vil have mindst et 
S.S.S. hold med i finalen.

Arne Novak
2msZ
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Sønderborg Stats
skoles Venner
På forældremødet den 28. februar 
1963 blev det vedtaget at oprette en 
forening: Sønderborg Statsskoles 
Venner. Formålet med denne for
ening er at skaffe skolen midler i 
hænde til opgaver, som skolen ellers 
ikke har mulighed for at opfylde, 
f.eks. til skolerejser, ekskursioner, 
idrætsstævner, koncerter, revy og 
skolekomedie. Disse aktiviteter gi
ver ikke alene et fagligt udbytte og 
åbner skolen mod samfundet, men 
kan give mange gode menneskelige 
oplevelser.
Stramme bevillingsregler viser, at 

staten ikke tillægger disse aktivite
ter samme værdi, som eleverne gør. 
Derfor er Sønderborg Statsskoles 
Venner en meget betydningsfuld 
hjælp. Skolen takker alle, som gen
nem deres bidrag har vist forståelse 
for betydningen af Sønderborg 
Statsskoles Venner.
Regnskabet for det forløbne år viser 
desværre et stort underskud. Dette 
skyldes det stigende behov, der er 
for støtte til de forskellige aktivite
ter. Samtidig er indtægterne ikke 
steget tilsvarende. Forhåbentlig vil 
der kunne rettes op på det i det 
kommende år. Girokort udsendes 
hvert år i marts måned.

Kaj Thomsen
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Regnskab for 1981-82
Indtægter i form af bidrag ................................................ 4230,00 kr.
Renter på giro..................................................................... 22,52 kr.
Renter på bankbog ............................................................ 300,21 kr.
Udgifter jfr. bilag....................................... 7114,72 kr.
Årets underskud ....................................... 2561,99 kr.

Balance ...................................................... 7114,72 kr. 7114,72 kr.

Beholdning pr. 10.3. 1981 ................................................ 5208,42 kr.
4- årets underskud ............................................................. 2561,99 kr.

Beholdning pr. 7.3. 1982 .................................................. 2646,43 kr.

Sønderborg, den 7. marts 1982 

sign. Kaj Thomsen, kasserer

Revideret og fundet rigtigt. Beholdningen er til stede i bankbog. 
Sønderborg, den 8. marts 1982

sign. Hans Tygesen
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AF SKOLENS DAGBOG
Forsøgsundervisning
I biologi har der været forsøgs
undervisning, hvor to klasser blev 
lagt sammen til en »storklasse« med 
to lærere. Formålet var både at af
prøve et snævert lærersamarbejde 
og en forøgelse af elevernes valgmu
ligheder og selvstændighed. 3.s be
stod af alle 35 elever i 3.g sproglig 
og 3.mF bestod af alle 38 elever i 
3.g mat.-fys.
Ud over et par korte perioder med 
fællesundervisning var året delt op 
i tre perioder af ca. 25 timer, hvor 
eleverne arbejdede gruppevis med 
selvvalgte emner inden for forskel
lige biologiske problemområder (for 
eks. svineproduktion, stress, stof
misbrug, arbejdsmiljø, idræt). De 
fleste kunne på den måde få deres 
primære ønsker om undervisnings
emner opfyldt.
Forsøget gav gode muligheder for 
kontakter uden for skolen. BLa. har 
grupper været på ekskursion til 
landbrug, slagteri, skovbrug, lev
nedsmiddelkontrol og rensningsan
læg og haft en sundhedsplejerske på 
gæstelærerbesøg.

Nogen konklusion om, hvorvidt 
denne forsøgsstruktur helt eller del
vis kan anvendes som almindelig 
undervisningsform, er i skrivende 
stund ikke draget.
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Erhvervs- og 
studieorientering
Den 16. november afholdtes det 
erhvervsorienterende møde for 3.g 
og hele HF. Mødet var en oriente
ring om kortere og mellemlange ud
dannelser.
Den 18. marts afholdtes et studie
orienterende møde med orientering 
om de længere uddannelser. Her 
deltog elever fra 2. og 3.g samt hele 
HF.
Ved begge møder deltog elever fra 
Duborg-Skolen i Flensborg.

Forældremøder
Den 9., 11. og 16. november kl. 19 
holdt skolen forældremøder for for
ældre til elever i 1. gymnasieklasse. 
Der blev her lejlighed til at få en 
orientering om elevernes stand
punkt og til samtale med de forskel
lige faglærere. Den 30. og 31. marts 
blev forældre til samme elever in
viteret til orientering om de gren
valg, eleverne kan ønske ved opryk
ning i 2. gymnasieklasse.
Hvert år i slutningen af januar bliver 
der afholdt et orienterende møde 
for aspiranter til l.g og l.HF samt 
deres forældre. Mødet bliver an
nonceret i dagspressen med tids
punkt og klokkeslet. I år afholdtes 
mødet den 20. januar kl. 19. Den 
30. marts kl. 19 afholdtes grenvalgs

møde for forældre til elever i l.gs,og 
den 31. marts afholdtes grenvalgs
møde for forældre til elever i l.gm.

Andre aktiviteter
For de nye elever blev der den 10., 
11. og 14. august afholdt introduk
tionsdage, hvor der var rundvisning 
på skolen, psykologiske øvelser, al
mindeligt samvær m.m. Introduk
tionsdagene slutter med fællesspis
ning og fest.
Den 9. september besøger 2 LAK- 
repræsentanter skolen for at tale 
med HF-klasseme.
Den 9. oktober afholdtes emnedag 
for l.g og l.HF under ledelse af 
introduktionsudvalget.
Den 14. oktober holder psykiateren 
Ole Krautwald, Augustenborg, fore
drag for 2.HF’eme om psykiatri i 
dag, elektrochok m.v.
Den 3 .-20. november var der biblio
teksorientering på Sønderborg Bi
bliotek for l.g og l.HF.
Den 14.-22. november deltog Me
rete Lange, 2.q, Gitte Bruhn, 2.b, 
Pia Nommensen, 2.b, Susanne 
Brandi, 2.a og Helle Iversen, 3.b i 
»Internationales Studienseminar« 
på »Jugendhof Scheersberg« kom
bineret med en tur til Strassbourg 
med besøg i Europaparlementet og 
Europarådet.
Den 11. december i 4.-6. time be
søgte 2.b med adjunkt Schumacher 
Den Danske Bank.
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Nye fællesarealer
I det forløbne år har skolen fået en 
tiltrængt udvidelse. Under loftet, 
hvor der i de helt gamle dage var 
tegnesal, er der nyindrettet et lyst 
og venligt lokale til studie- og op
holdsareal.
Arkitekterne har ved løsningen af 
opgaven følt sig bundet af et ønske 
om at bevare så meget af det gamle 
rums udseende som muligt, samt et 
ønske om at skabe mulighed for at 
nyde udsigten over Alssund.
Begge dele er lykkedes, samtidig 
har de skabt et godt tredelt rum, 
hvor der er kantine og opholds
pladser, en afdeling med studie
pladser og endelig en hyggedel med 
lænestole og sofaer.
Hermed skulle der være skabt gode 
rammer for de .mellemtimer, som 
skemamæssigt ikke kan undgåes, og 
de fritimer, som kommer dalende 
ned, som små åndehuller i det dag
lige arbejde.

Den 31. marts tages skolens nye 
loftsarealer i brug. Indvielsen mar
keredes ved morgensamlingen og 
senere på dagen ved at de enkelte 
klassetrin fik serveret pølser i de nye 
lokaler.

Morgensamling
En gang om ugen samledes skolens 
elever i 2. frikvarter, som ofte blev 
udvidet lidt. De enkelte klasser og 
forskellige grupper underholdt med 
musik, sange, film og små sketches. 
Desuden var der lejlighed til at give 
nødvendige oplysninger og med
delelser af fælles interesse.

Fester
Den 28. august fejredes skolens fød
selsdag. Ved morgensamlingen kl. 9 
vistes filmen fra 60-års fødselsda
gen. Kl. 10 var der cykeltur for hele 
skolen til »Trillen«, Høruphav. Kl. 
14 var der ligesom sidste år kap
roning mellem Amtsgymnasiet og 
Statsskolen, også i år vandt Amts
gymnasiet. Kl. 19 var der fællesspis
ning for hele skolen i festsalen, der 
afholdtes diverse konkurrencer og 
aftenen sluttede med bal.
Den 7. november afholdtes som 
sædvanlig det vi kalder goddag- og 
farvelfest, hvor vi i år måtte sige 
farvel til adjunkt Knud Kensmark, 
der er blevet rektor på Rosborg 
Gymnasium i Vejle. En helt igen
nem vellykket fest.
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Den 11. december opførte eleverne 
den årlige revy, der efterfulgtes af 
bal.
Den 21. december holdt personalet 
på Sønderborg Statsskole julefro
kost og næste dag den 22. var der 
juleafslutning i festsalen for hele 
skolen, hvor lektor Karen Gregeres 
Jensen holdt juletalen, der var mu
sikalsk underholdning og fællessang. 
Den 6. marts opfører elever fra 2.g 
og l.HF Dario Fo: »Det syvende

Bud: Stjæl lidt mindre«. Der var 
lagt et stort arbejde i denne skole
komedie, der forløb med et vellyk
ket resultat. Instruktionen var lagt i 
hænderne på Kirsten Hansen, regi: 
Adjunkt P. Jordt Jørgensen, musik: 
Adjunkt P. Lundberg Thomsen, ko
stumer: Adjunkt Solvejg Bager, ku
lisser: Adjunkt Jens Ove Holm. 
Bagefter var der skolebal. Musikken 
blev leveret af Lone Kellermann og 
hendes Rock-band.
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Fællestimer
Den 30. november kl. 11 opførte 
Ghita Nørby og Ole Emst fra Det 
kongelige Teater Beckett’s: »Glade 
Dage« i festsalen for hele skolen. 
Det blev en oplevelse, man sent 
glemmer på grund af stykkets 
kunstneriske opførelse.
Den 10. december i 4. time var der 

rytmisk julekoncert med Marselis- 
borg Gymnasiums kor under ledelse 
af Jens Johansen.
Den 4. marts i 3. time sang den irske 
folkesanger Michael Robinson fra 
Londonderry i Nordirland.
Den 24.-25. marts var der fælles
time i 3. og 4. time for 2.g og l.HF 
ved ligestillingskonsulent Jørgen 
Stærmose.
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Paris
27. jan.-3. febr, var 3.u med adj. 
Kaare Svensgaard og Ragnhild 
Rohde på ekskursion til Paris. Ud 
over traditionelle seværdigheder, 
heldagstur til Versailles og en tea
terforestilling omfattede program
met et besøg i en af de 5 »villes- 
nouvelles«, Cergyr-Pontoise samtet 
besøg i Creil, hvor man fik forevist 
og gennemgået detgeotermiske var
meanlæg. Klassen havde på forhånd 
arbejdet med de to sidstnævnte 
programpunkter, bl.a. ved et tvær
fagligt samarbejde mellem fransk og 
fysik.

Rom
Ekskursionen blev ledet af adjunk
terne Elisabeth Fabricius og Inge- 
Lise Henneberg Nielsen.
Turen til Italien med 3a/b Ns, 2aNs 
og 2b, fra 18.-27. febr. startede 
med to dages ophold i Firenze. 
Michelangelos stolte David, symbo
let på byens dybtgroede friheds
trang, »Paradisets porte« badet i 
strålende solskin, Mediciemes ka
pel midt i et myldrende, farvestrå
lende marked, den enestående 
»Uffizi«-samling, unge portrætteg
nere ved Arno-bredden, den livsbe

kræftende atmosfære på Ponte 
Vecchio forvissede os om, at Fi
renze stadig er Florens, den blom
strende.
Videre med tog til »Caput mundi«, 
Rom, overalt præget af munter kar
neval-stemning, ikke mindst Piazza 
del Popolo, det oplagte udgangs
punkt for vores første sightseeing. 
Under opholdet med de »traditio
nelle« seværdigheder må som høj
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depunkter fremhæves en varm efter
middag på Piazza Navona, hvor en 
artist fremviste sine »hårrejsende« 
kunster, stolte mødre og fædre de
res børn i fantasirige kamevalsdrag- 
ter, kunstnere fra alle verdenshjør
ner egne produkter. Onsdag formid
dag, hvor vi med tusinder var til 
audiens hos paven; Pater Salamon, 
der som guide gav Peterskirken og 
Callisto-katakombeme nye dimen
sioner; en aften ved Fontana di 
Trevi, hvor vi spontant udbrød i 
dans, fyldte pladsen med danske 
sange og kastede ønskemønten over 
skulderen i håb om en Arrivederci, 
Roma.

E. F.

München
I tilknytning til vinterferien febr. 
1982 var 3.mxF på en 9-dages eks
kursion med deres fysiklærer.
Vi tilbragte en dag i Brunsbüttel ved 
Elbens munding, hvor vi i forbindel
se med vores speciale om vindenergi 
ønskede at besøge informationscen
tret for verdens største vindmølle, 
som snart skal rejses uden for 
Brunsbüttel.
Informationscentret viste sig at væ
re identisk med informationscentret 

for atomkraftværk Brunsbüttel. Og 
det kan nok være vi løftede et par 
øjenbryn, da det tilmed viste sig, at 
vore værter havde tænkt sig at un
derholde i tre timer om atomkraf
tens fortryllende verden, inden vi fik 
lov at høre om vindmøllen i én time. 
Alligevel blev vi helt tilfredse med 
denne disposition. De havde nemlig 
adskilligt mere forstand på atom
kraft end på vindmøller, så den red
dede et rimeligt fagligt udbytte. Og 
sådan gik det til, at den vedvarende 
energi nok en gang blev trængt til 
side af atomkraften.
Vi opholdt os herefter i München i 
to dage, hvor vi besøgte Deutsches 
Museum i hele den udstrækning, 
som åbningstiderne tillod. Det er 
verdens største tekniske museum, 
og det fængede både på grund af 
omfanget og detaljerne.
Et ønsket besøg på BMW’s aero
dynamiske forsøgsafdeling lige
ledes i München blev afvist »von 
Geheimnisgründen« og vores ønske 
om så blot at besøge BMW i almin
delighed fastelavns-mandag kunne 
heller ikke opfyldes, da virksomhe
den havde lukket på grund af Fa- 
sching-halløj.
Vi måtte herefter tilbringe fem dage 
i Alpbach, Tirol, med intensiv træ
ning i en disciplin inden for faget 
legemsøvelser, om hvilken undervis
ningsvejledningen siger: »Der un
dervises i de indledende øvelser i 
svingteknik (skråkøring, plov, plov- 
sving og stemsving)«.
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Nolde-museet Fur
Den 29. marts 1982 tog 3.a og 3.b 
sammen med lærerne Jens Holm, 
Ole Prip Hansen og Gunner Schwarz 
på tværfaglig ekskursion til Tønder 
Museum, Tønder Kirke og Nolde- 
museet i Seebüll.

Årø
16.-20. august cyklede 3.yuN på 
lejrskole på Arø. I blæst og regn blev 
der i geografi foretaget undersøgel
ser af arealudnyttelsen, jordbunden 
og havnen. I biologi blev der udført 
en økologisk undersøgelse på tværs 
af Arø Kalv og studeret indsamlede 
dyr og planter i feltlaboratoriet på 
forsamlingshuset. Lærere på lejr
skolen var adjunkterne Jørgen 
Clausen og Svenn Sørensen.

I ugen 5. til 9. oktober var 3.xzN på 
en ekskursion til Fur i fagene bio- 
logi/geografi med adjunkterne Erik 
Fiydkjær-Hansen og Leif Aas An
dersen. Hovedemner i geografi var 
moleret (dannelse, indhold af for
steninger og anvendelse i industrien) 
samt de kvartære landskabsformer. 
Hovedemnet i biologi var en samlet 
økologisk analyse af en vig, en ydre- 
og en indre strandsø. Holdet var 
endvidere på en sejltur med Lim
fjordskomiteens undersøgelsesskib 
og fik her indsigt i de igangværende 
undersøgelser af Limfjorden.
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Sport 1981/82
Igen et år med gode resultater. Den 
16. september deltog vi i regions
stævne (atletik) på Duborg-Skolen.

Pigerne blev nr. 2, og drengenes 
ældste gruppe blev nr. 1. Drengene 
gik videre til finalestævnet i Odense 
den 25. september, hvor de blev 
nr. 5.
Den 15. oktober deltog vi med to 
pigehold i gymnasieskolernes hånd- 
boldtumering, som blev afholdt på 
Amtsgymnasiet. Vi kom i finalen 
med det ældste hold, men blev slået 
af det tyske gymnasium.
Den 11. november var drengene i 
Ribe til håndboldstævne.
Den 24. november deltog skolens 
badmintonhold i gymnasieskolernes 
turnering. Statsskolen vandt den 
indledende runde, hvilket resulte
rede i, at vi var til finalestævne i 
Århus den 6. januar.
Den 27. januar afholdtes det årlige 
volley-ball-stævne, Amtsgymnasiet 
stod for arrangementet. Vi deltog 
med to pigehold, begge hold vandt. 
Af økonomiske grunde er det på 
landsplan besluttet, at kun det æld
ste hold kan gå videre. Vi var i Ringe 
den 24. februar med de vindende 
piger, og vi vandt over Midtfyns 
Gymnasium. I finalen traf vi Set. 
Knuds Gymnasium. Det blev en 
meget spændende kamp, men Set. 
Knud var meget stærke og havde 
nogle »kanon-smash«, som vi ikke 
kunne klare.
Efter skoletid har der i år været mu- 
lighed for at dyrke volley-ball og 
badminton efter skoletid.
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MEDDELELSEROM
LÆRERKOLLEGIET

Norberg går 
til sommerferien
Skolen giver sig lidt i sine sammen
føjninger ved den meddelelse. For 
Norberg er en vigtig del af institu
tionen, selv en institution på stedet, 
og har været det i mange, mange år. 
Han kom til skolen i 1948 og har 
været administrator fra 1959.
Det kan umiddelbart være svært at 
se, hvad der skjuler sig i den lange, 
grå skikkelse, bag det reserverede 
ansigtsudtryk. Men man erkender 
snart den altid loyale kollega, den 
meget tænkende og ansvarsbe
vidste pædagog, den altid tilstede
værende og stilfærdigt hjælpsomme 
administrator. Færre når til at ken
de ham som en trænet piano-spiller, 
hans alvidenhed om dansk teater, 
specielt hans uudtømmelige kend
skab til dansk revy og kabaret!
Men vi er mange, både elever og kol
leger, der har haft fornøjelse af hans 
underfundige lune, hans tørre hu
mor. Jeg kom en søndag forbi og 
foreslog ham at gå med en tur i det 
dejlige vejr. »Jeg er da ikke syg«, 
svarede han. »Men vi kan tage en øl 
på terrassen«. Norbergs terrasse er 
et antal cementfliser, hvormed en 
stor del af hans »have« er dækket - 
de sparer problemet med det af
skyelige grønne, der ellers breder

sig. Træer værdsætter han nok mest 
i form af papir, som han kan dele ud 
til klasserne.
Mange skolekomedier har Norberg 
instrueret, og dramatisk underhold
ning ved lærerfester. Hans erfaring 
og finfølelse på dette felt er impone
rende; vi er nogle, der vil huske hans 
milde, tålmodige stemme og gra
ciøse håndbevægelser ved den slags 
lejligheder. Men han har været 
ubøjelig imod visse nye tendenser, 
som sammenblandingen af skole
komedie og skolebal.
Norberg har blandt kolleger og ele
ver stået for en stilfærdig stabilitet 
og balance i nogle urolige år. Nu går 
han altså. Og vi vil ønske ham en god 
tid ved pianoet derhjemme efter 
sommerferien.

Gunnar Brygmann
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Nyansættelser
pr. 1. august 1981:
Adjunkt Henrik Schumacher (mate
matik og fysik)
Adjunkt Per Hald Larsen (sam
fundsfag og engelsk)
Adjunkt Jytte Lohff (dansk og idræt)
Kvotaansat adjunkt Solvejg Bager 
(biolog)
Kvotaansat adjunkt Bente Pinholt
Kancir (fransk)
Kvotaansat cand. mag. Ditte Smidt 
(idræt)
Timelærer Gunnar Lausten (psyko
logi)
Timelærer Gunnar Bøhmsen Jen
sen (formning)

Udnævnelser
Adjunkt Knud E. Kensmark blev 
pr. 1. august udnævnt til rektor for 
Rosborg Gymnasium, Vejle.
Knud E. Kensmark har været ansat 
ved Sønderborg Statsskole siden 1. 
august 1971 med fagene dansk og 
historie. Siden 1973 har han været 
skolens bibliotekar, og han har i 
flere perioder været lærerrådsfor
mand. Skolen takker ham for godt 
virke og ønsker ham held og lykke i 
det nye embede.
Adjunkterne Helle Christiansen og 
Ingelise Henneberg Nielsen har 
overtaget bibliotekarhvervet efter 
adjunkt Kensmark.

Lærerkandidater
Efterårssemestret:
Cand. mag. Eva Holm Rasmussen 
(russisk, engelsk)
Cand. mag. Leo Rasmussen (en
gelsk, religion)

Forårssemestret:
Cand. mag. Hanne Rimmen Nielsen 
(historie, samfundsfag)
Cand. mag. Birgit Aagaard Hansen 
(engelsk, fransk)

Orlov
Lektor Inger-Hanne Stenderup Jen
sen har haft orlov i efterårssemest
ret.
Adjunkt Jytte Lohff har haft orlov 
fra 19.12-23.1.

Lærerrådet
Lærerrådet, som alle skolens lærere 
er medlemmer af, er en af de grup
per, der er med til at udforme og 
fastlægge rammer for mange for
hold på skolen. Hver enkelt person, 
både elev og lærer, har naturligvis 
indflydelse direkte, men dels er det 
praktisk, at personer med samme 
funktion samles gruppevis til debat, 
og dels er det i lovgivningen fastlagt, 
at forskellige grupper på skolen har 
forskellige medbestemmelsesmulig
heder.
Lærerrådet har besluttende myn
dighed på enkelte områder, som fx. 
anvendelsen af bevillinger til under
visningsmaterialer og inventar, an
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søgninger om forsøgsundervisning, 
årsprøver og stipendier. Derudover 
har lærerrådet krav på at blive hørt 
om fx. antal hold og klasser, for
delingen af disse på lærerne, stil
lingsopslag, disciplinærsager, eks
kursioner og byggesager. Og endelig 
kan vi blive bedt om eller selv tage 
initiativ til at udtale os om hvad som 
helst, der angår skolen og så håbe at 
blive hørt.
Lærerrådet samles til ordinære mø
der en eftermiddag ca. hver anden 
måned. To elevrepræsentanter, pe
del og sekretærer indbydes til at 
overvære møderne. En stor del af 
lærerrådets beslutninger forberedes 
i mindre udvalg, der ofte også har 
elevdeltagelse. Blandt arbejdsom
råder for de faste udvalg kan næv
nes: Økonomi, lokaler og inventar, 
biblioteksindkøb, stillingsforhold, 
kunst, skolefester og legater, og for 
de midlertidige udvalg: Byggesager, 
introduktionsdage og temadage. 
Endelig vælger lærerrådet 3 med
lemmer til fællesudvalget. Rådets 
arbejde tilrettelægges og ledes til 
dagligaf et formandskab, der består 
af formand, næstformand og sekre
tær.
I 1981/82 har lærerrådet arbejdet 
med mange forslag til forbedringer 
af arbejds- og samværsforholdene 
på skolen. Vore muligheder for 
ændringer inden for de normale be
villingsrammer ud over vedligehol
delse af apparatur og bøger er meget 
begrænsede, men i 1982 får vi en 

pæn ekstra bevilling, hvor vi bl.a. 
søger en del nye stole, gardiner og 
AV-udstyr. Desuden er klasseloka
lerne i den gamle fløj blevet lovet en 
vis istandsættelse.
Der er naturligvis ikke økonomiske 
begrænsninger på alle områder. Vi 
har i år bl.a. søgt at forbedre koordi
neringen af ekskursioner og mulig
hederne for at holde elev- og lærer
møder og som tidligere år været 
med til at arrangere vellykkede sko
lefester.
Efter at administrationen og lærer
ne sidste år kunne tage nyindrette
de lokaler i brug, er det en glæde, at 
vi i år kan ønske eleverne tillykke 
med »loftet«, der absolut indbyder 
til at blive brugt til glæde for alle. 
Samtidig indfrier vi et gammelt løfte 
til eleverne om et velegnet forbere- 
delseslokale.
Lærerrådet vil også fremover arbej
de for at opretholde og videreud
vikle det gode miljø på Statsskolen, 
og vi håber, at de nye elever vil gå 
aktivt ind i et samarbejde bl.a. gen
nem elevrådet.
I indeværende skoleår er Ida Bendix 
Jørgensen valgt som rådets sekre
tær og Ole Molsted som næstfor
mand.
Rådets formand og meget mere 
gennem flere perioder, K. E. Kens- 
mark, blev i år rektor for Rosborg 
Gymnasium. Vi ønsker både ham og 
hans nye kolleger i Vejle tillykke.

Svenn Sørensen 
Lærerrådsformand
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Ole Jellingsø 
hist./idræt 
tlf. 43 23 53

Hannelore Andersen 
fysik/matem. 
tlf. 44 59 21

John Andersen 
fysik/kemi 
tlf. 44 59 21

Leif Aas Andersen 
geografi/studievejl. 
tlf. 46 73 68

Solvejg Bager 
biologi 
tlf. 46 82 26

Gunnar Biygmann 
dansk/engelsk 
tlf. 43 22 82

Hanne Brygmann 
fransk/russ. 
tlf. 43 22 82

Helle Christiansen 
dansk 
tlf. 47 18 42

Erik Christoffersen 
engelsk/latin/oldtidsk. 
tlf. 42 53 76
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Jørgen Clausen 
geografi/AV-insp.
tlf. 44 24 95

Lone Davidsen 
idræt 
tlf. 46 44 21

Erik Eriksen 
matematik/fysik 
tlf. 42 16 58

Elisabeth Fabricius 
oldtidskundskab/latin 
tlf. 42 87 13

Erik Fiydkjær-Hansen 
biologi/idræt 
tlf. 42 05 78

Hjørdis Gram 
engelsk/tysk 
tlf. 68 06 70

Ole Prip Hansen 
formning 
tlf. 42 87 19

Jens Ove Holm 
historie/formning 
tlf. 42 12 13

Gunnar Bøhmsen Jensen 
formning
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Karen Gregers Jensen 
fransk/engelsk 
tlf. 47 14 90

Inger-Hanne Stenderup 
Jensen - musik/fransk 
tlf. 42 35 09

Poul Jespersen 
biologi/idræt

Henning Jessen 
dansk/fransk 
tlf. 44 55 77

Ida Bendix Jørgensen 
dansk/fransk/studievejl. 
tlf. 42 50 18

Peter Jordt Jørgensen 
historie/religion 
tlf. 42 50 18

Bente Kancir 
üansk/engelsk 
tlf. 42 69 11

Per Haid Larsen 
engelsk/samfundsfag 
tlf. 43 36 37

Gunnar Lausten 
psykologi
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Jytte Lohff 
dansk/idræt

Birgit Lykke 
matematik 
tlf. 42 16 58

Ole Moisted 
matematik/fysik 
tlf. 46 31 95

Claus Münchow 
matematik/fysik 
tlf. 44 79 34

Grethe Rye de Neergaard 
historie/samfundsfag 
tlf. 43 18 90

Inge-Lise Henneberg 
Nielsen - historie/engelsk 
tlf. 42 93 38

Jørgen 0. Nielsen 
tysk/dansk 
tlf. 43 04 66

Kirsten Milling Nielsen 
dansk
tlf. 42 86 59

Hans Madsen Petersen 
dansk/tysk 
tlf. 44 23 03
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Inge Petersen 
psykologi 
tlf. 46 17 44

Troels Petersen 
dansk/engelsk/ AV-insp. 
tlf. 46 7.5 71

Biørn Rohde 
historie/idræt 
tlf. 42 01 99

Ragnhild Rohde 
fransk/studievejl. 
tlf. 42 01 99

Henrik Schumacher 
matematik/fysik 
tlf. 43 01 43

Gunnar Schwarz 
dansk/tysk/boginspektor 
tlf. 67 84 56

Ditte Smith 
idræt

Jens M. Steffensen 
dansk/religion 
tlf. 43 15 65

Kaare Svensgaard 
matematik/fysik 
tlf. 43 12 79
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Svenn Sørensen 
biologi 
tlf. 43 05 52

Kaj Thomsen 
matematik 
tlf. 42 82 02

Peter Lundberg Thomsen 
samfundsf./russisk/musik 
tlf. 42 69 78

Kjeld Tofte-Hansen 
musik/engelsk 
tlf. 42 30 21

Poul Troldborg 
matematik/fysik 
tlf. 42 69 78

Hans Tygesen 
matematik 
tlf. 42 33 57

NoiTnan Weel-Madsen 
engelsk/dansk 
tlf. 46 75 98

Henrik Wegener 
historie/oldtidsk./religion 
tlf. 42 86 13

Günther Weitling 
historie/oldtidsk./religion 
Studiev. HF/tlf. 46 76 80
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Ole Vinther 
kemi/fysik 
tlf. 44 61 25

Ida Johnsen 
skolesekretær 
tlf. 42 53 58

Gudrun Pedersen 
skolesekretær 
tlf. 42 55 72

Per Plambeck 
pedel 
tlf. 42 18 31

Kirsten Sørensen 
kantinebestyrer 
tlf. 42 88 56
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ELEVERNE
sN = sproglig-nysproglig, sS = sproglig-samfundsfaglig, mF = matematisk-fysisk, 
mS = matematisk-samfundsfaglig, mN = matematisk-naturfaglig. R = russisk i stedet 
for fransk, T = tysk i stedet for engelsk.
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3.a
Adjunkt Hjørdis Gram

1. Andersen, Birgit, sS
2. Christensen, Ulla, sN
3. Johnsen, Kirsten B., sS
4. Juhl, Dorthe, sS
5. Kristiansen, Vibeke H., sN
6. Kudahl-Laursen, Hanne, sS
7. König, Anne Maria, sS
8. Lauritzen, Tommy O., sN
9. Møller, Grethe H., sS

10. Naamansen, Anette, sS
11. Paulsen, Jørn, sN
12.
13.
14.
15.
16.

Paulsen, Susanne, sS 
Roth, Marianne, sS 
Sørensen, Helle T., sS 
Thomsen, Mette Birk, sS 
Troland, Astrid V., sN

3. Iversen, Helle, sS
4. Jacobsen, Helle Munk, sS
5. Jensen, Annette W., sS
6. Jørgensen, Nanna, sN
7. Knudsen, Kirsten, sS
8. Liebe-Lindgreen, Anne, sN
9. Lykke, Per Kehling, sN

10. Mau, Lone, sN
11. Nielsen, Ulla Risbøl, sS
12. Olsen, Elisabeth N., sN
13. Paulsen, Susan, sS
14. Pedersen, Tine Maribo, sN
15. Pedersen, Ulla H., sN
16. Philippsen, Kirsten, sN
17. Rasmussen, Anne, sN
18. Sørensen, Helle, sN
19. Zachariassen, Jens E., sN

v>

3.b
Adjunkt Hanne Brygmann

1. Erichsen, Annemette, sS
2. Hammer, Gitta D., sN

3.x
Adjunkt G. Schwarz

1. Christensen, Robert, mS, R
2. Clausen, Peter S., mN, R
3. Doelle, Annette M., mN
4. Erichsen, Kirsten, mF
5. Hansen, Lis Vibeke, mN
6. Hansen, Mads P. K., mF, R
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7. Henriksen, Michael, mS, R
8. Haag, Karsten, mN
9. Jensen, Ole Keldorf, mF

10. Jensen, Pemille, mS
11. Jessen, Gert, mF
12. Kjærgaard, Henrik G., mF, R
13. Küseler, Lars C., mS
14. Larsen, Vibeke, mN
15. Lei, Susan, mN
16. Madsen, Jette Lehrmann, mN
17. Meilandt, Torben, mF

Mortensen, Jan R., mN, R
18. Mortensen, Louis P., mF
19. Ovesen, Sonja, mS
20. Pederesen, Susanne Amtkjær, mS, R
21. Poulsen, Bruno, mS
22. Rufener-Pedersen, Marcel, mF, R
23. Sørensen, Gitte S., mF

3.y
Lektor Henning Jessen

1. Clausen, Karin M., mN
2. Clausen, Leif, mF
3. Hoegh, Kim, mS
4. Holm, Zenia Aa., mF
5. Jagd-Nissen, Peer, mS
6. Jensen, Erik S., mS
7. Jeppesen, Sandra, mN
8. Jespersen, Michael, mF
9. Jessen, Lars Mou, mF

10. Juhl, Jørn, mF
11. Klietsch, Esbem, mN
12. Madsen, Jørn P., mF
13. Madsen, Peter, mF
14. Olesen, Charlotte, mN
15. Olsen, Inge, mN
16. Petersen, Lisbeth J., mN
17. Petersen, Mimi C., mF
18. Rasmussen, Susanne, mN
19. Ritz, Johannes, mF
20. Schrankenmüller, Jytte, mN
21. Stolberg, Allan J., mF

Terp, Claus R., mF
22. Thuesen, Henrik, mF
3.Z
Lektor K. Norberg

1. Andersen, Maine Louise, mF
2. Bork, Ole Tophøj, mS

3. Christensen, Marianne S. E., mN
4. Dall, Flemming H., mN
5. Denning, Mette, mS
6. Gundesen, Anne, mN
7. Hansen, Lars, mF
8. Hansen, Vibeke, mS
9. Jensen, Karen, mS

10. Johannsen, Michal, mF
11. Jørgensen, Hanne, mF
12. Krogh, Helen, mN
13. Lindeløv, Leif C., mF
14. Petersen, Bente, mN
15. Petersen, Jørgen K., mF
16. Petersen, Karina, mN
17. Rosenberg, Kenn, mF
18. Skovmand, Bitten, mN
19. Steensen, Helle, mN
20. Steg, Svend Jepsen, mN
21. Sørensen, Susanne, mN
22. Tang, Torben, mF

3.U
Adjunkt Ragnhild Rohde

1. Alnor, Ole, mS
2. Andersen, Joan M. L., mF
3. Andresen, Leif C., mN
4. Bang, Flemming, mF
5. Clausen, Karin, mF
6. Czepluch, Torben, mN
7. DaM, Hanne M., mS
8. Damgaard, Frederik, mF
9. Damm, Niels Hansen, mS

10. Jensen, Michael Tejlg., mS
11. Jørgensen, Henriette Cl., mN
12. Kock, Lars Jørgensen, mN
13. Kristensen, Dorte, mS
14. Kristensen, Mikael K., mF
15. Lass, Marianne, mF
16. Lund, Pia, mS
17. Petersen, Anne Lene P., mF
18. Petersen, Elisabeth C., mF
19. Schmidt, Hans-Christian, mF
20. Schultz, Aliy, mN
21. Thuesen, Bjørn H., mS
22. Torré, Maria, mS
23. Witte, John, mN

47



2.a
Adjunkt Ida Bendix. Jørgensen

1. Andersen, Birgitte D., sN
2. Appel, Birthe, sN
3. Beck, Anne-Marie, sS
4. Betzer, Allan, sN
5. Brandi, Susanne, sS
6. Carl, Bitten H., sN
7. Friedrichsen, Linda, sS
8. Hjamaa, Pernille, sS
9. Hohwü-Christensen, Anne H., sN

10. Holst, Anette, sS, R
11. Jensen, Bodil, sS
12. Jensen, Jakob Stenderup, sS
13. Jespersen, Lone, sS
14. Kamper, Peter, sS
15. Larsen, Mette Ravn, sS
16. Lorenzen, Ann Maj, sS
17. Matthiesen, Gitte, sN
18. Moldt, Henriette, sN
19. Nielsen, Anna Elisabeth, sS
20. Nielsen, Jette, sN
21. Prien, Charlotte, sN
22. Riis, Vibeke, sS
23. Thiessen, Helle, sS
24. Thomsen, Jeanette, sN

2,b
Adjunkt Henrik Wegener

1. Asmussen, Lone, sN
2. Bruhn-Carsten, Gitte, sN
3. Carstensen, Jens Th., sS
4. Dirks, Marianne G., sS
5. Ditlev, Anne, sN
6. Fahrendorff, Charlotte, sN
7. Frederiksen, Helle, sN
8. Fuglsang-Damgaard, Herdis, sN
9. Holm, Laura Mørkøv, sS

10. Hornemann, Hans, sS
11. Langholz, Tina Marie, sN
12. Larsen, Karen A., sN
13. Lorensen, Conni M., sN
14. Mols, Marianne, sS
15. Nielsen, Mette Lene, sN
16. Nielsen, Richardt, sN
17. Nommensen, Pia, sN
18. Petersen, Mette Juhl, sS
19. Plum, Lotte Munk, sN

20. Sandvei, Lone Friis, sS
21. Sørensen, Dorit L. Stig, sN
22. Wilhelmsen, Andreas, sN

2.x
Lektor G. Brygmann

1. Andersen, Dennis T., mN
2. Andersen, Helle Dahl, mN
3. Bøbel, Peter R., mF, R
4. Christensen, Bent B., mN
5. Christiansen, John, mN
6. Hein, Pia, mN
7. Jensen, Karin Bloch, mN
8. Jessen, Ernst Michael, mS, R
9. Jørgensen, Anne-Charlotte, mN

10. Jørgensen, Jesper, mS, R
11. Kobberø, Keld, mF, R
12. Kristensen, Henrik H., mF
13. Krogh, Anette A., mF
14. Kyhl, Marianne S., mN
15. Larsen, Kirsten R., mN
16. Neerhøj, Ulrik, mS
17. Nissen, Susanne, mN
18. Petersen, Lars C. Rågus, mF, R
19. Rasmussen, Philip A., mF, R
20. Thiesgaard, Per J., mF, R
21. Valentin, Lone, mF
22. Vangsgaard, Allan T., mF

2.y
Adjunkt Norman Weel-Madsen

1. Borchers, Chris, mS
2. Bøjskov, Jette, mN
3. Goosmann, Claus, mF
4. Held, Joan, mN
5. Jensen, Dorte, mN
6. Jørgensen, Brian, mN
7. Marcussen, Mette, mF
8. Meulengracht, Hans Henrik, mF
9. Møller, Søren, mN

10. Nissen, Thorkild, mF
11. Paulsen, Jesper P., mN
12. Pedersen, Kirsten Skov, mN
13. Petersen, Robert, mN
14. Petersen, Susanne, mN
15. Sandø-Pedersen, Gudrun, mN
16. Schiller, Flemming, mN
17. Skånstrøm, Lasse, mS
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18. Svendsen, Jacob H., mN
19. Sørensen, Gert, mN
20. Valbjøm, Anne J., mN
21. Waldemar, Lars, mN
22. Wrang, Poul, mF

2.Z
Lektor Karen Gregers Jensen

1. Clausen, Winni C., mF
2. Elze, Karin, mN
3. Franke, Tony, mF
4. Hansen, Lone, mF
5. Jacobsen, Kirsten Th., mN
6. Jensen, Lars, mN
7. Jessen, Hanne, mF
8. Jørgensen, Susanne, mN
9. Kaufmann, Flemming, mF

10. Kristiansen, Age Dalby, mF
11. Kryhlmand, Anne Marie, mF
12. Langholz, Elisabeth, mN
13. Mygil, Bjørn, mF
14. Nielsen, Anette, mN
15. Nielsen, Vibeke Blak, mN
16. Novak, Arne, mS
17. Olesen, Jette, mN
18. Pedersen, Claus Stoltenberg, mF

19. Philipsen, Dorte, mN
20. Schmidt, Bjarne, mF
21. Simonsen, Hans Erich, mN

2.U
Lektor Hans Madsen Petersen

1. Bachmann, Charlotte S., mF
2. Bock, Morten, mF .
3. Boisen, Thorkil, mN
4. Dall, Christel, mF
5. Dengsøe, Niels, mF
6. Dyhr-Mikkelsen, Kirsten, mF
7. Feil, Jan Peter, mN
8. Geest, Lars, mF
9. Hammerstrøm, Michael, mN

10. Hansen, Jens Chi'., mF
11. Jensen, Jette E. M., mF
12. Jørgensen, Ulla Vang, mF
13. Kjærsgaard, Lene, mF
14. Kristensen, Eskild, mN
15. Lorenzen, Marion, mF
16. Markussen. Birgitte, mF
17. Petersen, Merete Rubeck, mF
18. Petersen, Vibeke A., mF
19. Ross, Jørgen Henrik, mF
20. Udesen, Klaus, mF
21. Zachariassen, Svend, mF
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l.a
Adjunkt Jytte Lohff

1. Als, John Erik
2. Christensen, Tine Otzen
3. Dam, Niels Chr.
4. Dohn, Karin Birgitte
5. Frederiksen, Mette
6. Hansen, Michael Skriver
7. Hüttmann, Heidi, R
8. Høck, Gitte
9. Jensen, Keld

10. Jepsen, Jan Thomdal
11. Jørgensen, Flemming
12. Larsen, Annie
13. Lindberg, Mogens
14. Olesen, Anne-Birgitte
15. Paulsen, Susanne
16. Petersen, Anette Volf, R
17. Petersen, Harme Kjeldgaard
18. Plum, Jens Munk
19. Skånstrøm, Morten
20. Sørensen, Christel W., R

l.b
Adjunk; Troels Petersen

1. Andersen, Tanja Toming
2. Berg, Margrethe Münster
3. Brodersen, Dorrit
4. Geffke, Susanne I.
5. Hansen, Gitte C. Pallisgaard
6. Hansen, Rita
7. Iversen, Tine
8. Jensen, Elin Risbjerg
9. Jensen, Ellen Bjerre

10. Kisling, Hanne
11. Kristensen, Anne-Mette
12. Lolby, Mette B.
13. Møller, Birgit
14. Pedersen, Lisa Vraa
15. Schmidt, Conny
16. Sepstrup, Winnie
17. Sørensen, Anja Kjær
18. Toft, Jette
19. Aagaard, Eva Diana

1 .x
Lektor Erik Eriksen

1. Andersen, Pia Dau
2. Christensen, Kim, T
3. Clausen, Henrik Kock
4. Esmann, Charlotte, T
5. Hansen, Susanne
6. Henningsen, Erik, R
7. Holmer, Kim
8. Høier, Jørgen Erik
9. Jensen, Finn, R, T

10. Kjærgaard, Anders G.
11. Knudsen, Tina C., T
12. Lange, Katrine W.
13. Laursen, Anne Jeanette, T
14. Lesch, Betina
15. Löper. Jan M.
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16. Madsen, Hanne B. G., T
17. Madsen, Marianne
18. Møller, Karen Margr., T
19. Nielsen, Jens Jørgen, T
20. Nør, Mads C. R., T
21. Pedersen, Ria K., T
22. Roulund, Peter, R
23. Schmidt, Daniel S.
24. Tagesen, Peter Gram, R
25. Thomsen, Tony C.

l.y
Lektor Biøm Rohde

1. Andresen, Jens, T
2. Brodersen, Jørgen P.
3. Duns, Gitte
4. Frederiksen, John G., T
5. Gadeberg, Hanne, T
6. Hansen, Annemarie B.
7. Holm, Anne Sofie T.
8. Holm, Mette Karina, T
9. Jacobsen, Erling A.

10. Jensen, Tenna P., T
11. Jørgensen, Asger S., T
12. Jørgensen, Dennis J., T
13. Jørgensen, Lars
14. Kreilgaard, Morten R.
15. Kristiansen, Connie D.
16. Kryhlmand, Kirsten
17. Kühne, Peter
18. Nielsen, Trine
19. Petersen, Hans C. B.
20. Rasztar, Marianne
21. Samuelsen, Bettine, T
22. Schütt, Lotte, T
23. Sumborg, Jens-Jørgen, T
24. Thomsen, Bente
25. Winther, Henrik, T

l.z
Adjunkt Hannelore Andersen

1. Brunsgaard, Susanne
2. Bennike, Thomas
3. Brøndal, Paul Erik
4. Buch-Hansen, Niels
5. Bøtteher, Charlotte
6. Christensen, Anders K.
7. Engel, Grith K.

8. Hansen, Anne Marie
9. Hansen, Finn Hybjerg

10. Hansen, Gitte
11. Hansen, Per
12. Jensen, Claus M. de Serene
13. Jensen, Peter B.
14. Johnsen, Hanne
15. Koch, Lars Henrik
16. Lei, Karen Marie C.
17. Ludwigsen, Pernille F.
18. Lyhne, Lone
19. Madsen, Marianne L.
20. Nissen, Troels L.
21. Simonsen, Majbrith B.
22. Stender, Michael
23. Stricher, Bettine H.
24. Sørensen, Jørgen F. B.
25. Temmesen, Lene B. K.

l.u
Adjunkt Bente Kancir

1. Andersson, Tage W.
2. Christensen, Lilian A.
3. Davidsen, Esther B.
4. Dengsøe, Ingrid S.
5. Duus, Anne Birgitte
6. Grabski, Laila
7. Hakala, Bo Chr.
8. Hansen, Lars
9. Hansen, Rune

10. Hansen, Ulla Jæger
11. Iversen, Bente
12. Jensen, Jørn Jakob
13. Jensen, Stig Karl
14. Jespersen, Susanne
15. Johansen, Marianne K.
16. Jørgensen, Niels J.
17. Lei, Lorenz C.
18. Matthiesen, Dora E.
19. Meier, Karen Birgit
20. Mortensen, Marianne F.
21. Maagaard, Inge
22. Nør, Morten
23. Petersen, Thomas R. B.
24. Ritz, Anders
25. Wolff, Jette
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HF-klasserne:

2.p
1. Anker-Møller, Lis
2. Anker-Møller, Pia
3. Arens, Joan Hedlund
4. Børgesen, Birthe
5. Fisker, Vibeke
6. Hansen, Dorthe
7. Hansen, Helle Barbara
8. Hansen, Marianne
9. Hedegaard, Anette

10. Hvid, Annemette
11. Jacobsen, Ulla Holm
12. Jørgensen, Johny Haumann
13. Larsen, Annemette
14. Leuwen, Brammie van
15. Moos, Ulla
16. Møller, Birgit Marie
17. Pedersen, Bente Skov
18. Pedersen, Susanne
19. Røgilds, Knud
20. Schou, Hanne
21. Schulz, Torben
22. Sørensen, Marianne
23. Thomsen, Lars Stougård
24. Thomsen, Lene
25. Ulderup, Maj-Britt
26. Wrang, Kirsten
27. Ømeborg, Susanne

2-q
1. Berg, Henning
2. Bøttger, Annette
3. Carstensen, Kirsten
4. Frandsen, Christina
5. Frantzen, Lena R.
6. Hakanowitz, Bodil
7. Harboe, Hannah
8. Holm, Susanne
9. Holt, Gitte

10. Jacobsen, Dorte
11. Jacobsen, Helle
12. Jepsen, Karin Bæk
13. Jørgensen, Keld Molin
14. Knudsen, Vita

15. Lange, Merete Munch
16. Makiol-Petersen, Lars
17. Meulengracht, Anne B.
18. Møller, Lone Maren
19. Nielsen, Jane
20. Nielsen, Maria S.
21. Nielson, Anette
22. Pedersen, Mai
23. Pedersen, Ulla
24. Rasmussen, Bente
25. Rømer, Birgitte
26. Sørensen, Marianne
27. Wind, Hanne J.
28. Østergaard, Annelene

2.r
1. Bonde, Tina Elholm
2. Baatrup, Mette
3. Christensen, Annelise
4. Christensen, Marianne
5. Christensen, Sven
6. Glovinski, Lone H.
7. Hansen, Anette W.
8. Hansen, Birthe
9. Hansen, Dorthe

10. Hardmann, Lotte
11. Jensen, Ulla
12. Jessen, Lena
13. Johannsen, Helle
14. Jørgensen, Gitte
15. Karlsson, Birger
16. Korsgård, Kent
17. Kristensen, Eva Koch
18. Lachenmeier, Christina
19. Lausen, Susanne Husted
20. Mortensen, Lone F.
21. Pedersen, Hanne V.
22. Pedersen, Liz
23. Pedersen, Ulla
24. Philipsen, Per
25. Rasmussen, Jette Skov
26. Schlott, Lis
27. Staugaard, Steffen
28. Stuhr, Anita
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Lp
Adjunkt Helle Christiansen

1. Andsager, Anette
2. Fjalland, Lene P.
3. Hansen, Dina
4. Harboe, Hanne
5. Hartmann, Dorthe
6. Hess, Johannes
7. Hjelmholm, Jonna
8. Hoffmann, Janne
9. Iversen, Charlotte

10. Jensen, Birte Sidenius
11. Jørgensen, Susanne
12. Kühn, Werner
13. Matzen, Hella
14. Michelsen, Peter
15. Mortensen, Britta F.
16. Pedersen, Britta
17. Pedersen, Helle Juhl
18. Pedersen, Ole
19. Raarup, Grith
20. Reichwald, Lis
21. Sangild, Helle A.

22. Søberg, Marie
23. Thordsen, Vibeke
24. Vinum, Lars
25. Wilche, Henrik

l.q
Adjunkt Jens Steffensen

1. Andersen, Bjarne Ley
2. Carlsen, Lars W.
3. Eriksen, Anne K.
4. Fynholt, Linda
5. Gudemoes-Nielsen, Iver
6. Hansen, Helle Viftrup
7. Hansen, Jette
8. Hansen, Kirsten M.
9. Jensen, Jürgen

10. Jensen, Lene
11. Jensen, Merete Fog
12. Jørgensen, Helen Düring
13. Jørgensen, Joan
14. Jørgensen, Lotte
15. Lehmann, Conni
16. Mellerup, Lisbeth
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17. Mortensen, Karina
18. Olsen, Dorthe M.
19. Overvad, Mogens
20. Petersen, Alice L.
21. Petersen, Lone
22. Pinholt, Knud A.
23. Polaszk, Jan Udo
24. Rasmussen, Susanne
25. Schmidt, Maja

l.r
Adjunkt P. Jordt Jørgensen

1. Bonde, Ellen
2. Gregersen, Lene E.
3. Hallenberg, Jane
4. Hansen, Steen A.
5. Iversen, Gerda
6. Jeppesen, Ame
7. Jæger, Helle
8. Jørgensen, Marianne B.
9. Jørgensen, Tommy J.

10. Kjær, Lars R.
11. Kristensen, Lene
12. Lauridsen, Hanne
13. Nielsen, Dorthe W.
14. Nielsen, Flemming
15. Olesen, Henrik
16. Pedersen, Jette H.
17. Petersen, Rita
18. Petersen, Susanne
19. Rasmussen, Steen
20. Raun, Lotte
21. Ringbæk, Tina
22. Sørensen, Berit K.
23. Thomsen, Liselotte

l.t
Adjunkt Jens Holm

1. Carstensen, Bente
2. Fisker, Susanne
3. Frandsen, Eva T.
4. Frank, Lisbeth B.
5. Hansen, Lone
6. Henningsen, Hanne H. H.
7. Hoeg, Gitte
8. Holm, Mariann S. A.
9. Iversen, Harme

10. Jespersen, Bente
11. Jessen, Lene
12. Jørgensen, Leif H.
13. Kellmann, Helle
14. Klemmensen, Bente M.
15. Lange, Jette B.
16. Larsen, Bjøm Holst
17. Lundt, John
18. Nissen, Henrik S.
19. Petersen, Gunver W.
20. Skov, Gitte Winkel
21. Troels, Susanne
22. Uhlmann, Per
23. Zachariassen, Kirsten E.
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