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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 befinde 
jer godt på Sønderborg Statsskole 
og få et godt udbytte af tiden her. 
I starter i en ny skole med nogle nye 
arbejdsmål og måske også nye ar
bejdsmetoder. 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 jer i den første tid 
føle jer lidt fremmede ide 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 
udsat for nye indtryk og nye opgaver. 
Jeg håber, I vil få et godt fællesskab 
og et godt udbytte af arbej det her på 
Statsskolen.

Ole Jellingsø
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Praktiske oplysninger
Skolens adresse:

Sønderborg Statsskole
Gymnasium og HF
Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Telefon: 42 34 27

Administration:
Rektor Ole Jellingsø.
Rektors stedfortræder: Adjunkt
Gunnar Schwarz.

Bogdepot (Adm. inspektorer): Åbent 
i 2. frikvarter kl. 9.40-9.50.
Bibliotek: (Helle Christiansen og Inge 
Lise Henneberg Nielsen). Åbenti 3. 
og 5. frikvarter kl. 10.35-10.45 og 
12.45-12.55.
A V-inspektorer: (Jørgen Clausen og 
Troels Petersen). Åbent i 3. fri
kvarter kl. 10.35-10.45.

Pedel Per Plambeck. Kontortid: Kl. 
9.40-10.00.

Adm. inspektorer: Adjunkterne 
Gunnar Schwarz og Svenn Søren
sen.
Sekretærer: Ida Johnsen og Gudrun 
Pedersen.
Kontoret er normalt åbent kl. 9- 
11.30 og kl. 12-14.

Lærerværelsets telefon: 43 04 39.

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.

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 hjemmet 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.
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Kantinen Ringetider
Skolens kantine er åben for salg af 
varer fra ca. 9 til 13. Kantinens 
indhold af varer skal være godkendt 
af fællesudvalget, der efter drøftel
ser med kantinebestyreren fastsæt
ter 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. Kan
tinen bestyres af Kirsten Sørensen.

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
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Ferier og fridage 
1983/84
Skoleåret begynder mandag den 8. 
august 1983 kl. 10.30. Nye elever til 
l.g og l.HF møder dog kl. 9.
Efterårsferie: Mandag den 17. ok
tober til fredag den 21. oktober.
Juleferie: Torsdag den 22. decem
ber 1983 til onsdag den 4. januar 
1984.
Dronning Ingrids fødselsdag: Ons
dag den 28. marts 1984.
Påskeferie: Mandag den 16. april 
1984 til tirsdag den 24. april 1984. 
Grundlovsdag: Tirsdag den 5. juni 
1984.
(De nævnte dage medregnes).
Skoleåret slutter fredag den 22. juni 
1984.
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Parkering biler

Indgang Kongevej
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1. sal
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Kontakten 
skole-hjem
Skolen lægger stor vægt på at for
midle 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 enkelte 
klassers faglærere og blive informe
ret 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 arrangerer 
skolen forældremøder i marts må
ned. Den orientering om de forskel
lige grene, som studievejledeme har 
givet, vil ved denne lejlighed blive 
uddybet. Studievejledeme giver en 
kort orientering om de forskellige 
grene, og der vil samtidig være mu
lighed for at tale med faglærerne og 
stille yderligere spørgsmål.

Fravær
I gymnasiet og på HF er der møde
pligt. Denne pligt betyder, at skolen 
fører regnskab over fravær (her
under manglende udførelse af skrift
ligt arbejde). Antager en elevs fra
vær et sådant omfang, at skolen 
nærer betænkelighed over for fortsat 
undervisning, skal eleven underret
tes herom. Fortsætter fraværet, 

underrettes eleven og forældremyn
dighedens indehaver skriftligt om, 
at der kan blive tale om at tage 
forbehold ved tilmelding til eksamen 
ved skoleårets slutning. Såfremt læ
rerforsamlingen 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, der på 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, drøfter 
lærerforsamlingen, hvilke råd der 
skal gives. Rektor skal skriftligt over 
for eleven, eller, hvis denne er under 
18 år, over for forældremyndighe
dens indehaver, referere det eller de 
standpunkter, der er kommet til 
udtryk under drøftelserne. Afgørel
sen af, om eleven fortsætter i næste 
klasse træffes af eleven eller af for
ældremyndighedens indehaver.

10



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 
ønske.
Det meste af den tid, studievej
lederen 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 
henvende dig med problemer af 
studiemæssig, økonomisk, social og 
personlig art. Det kan være proble
mer, der vedrører din uddannelse 
her på skolen eller planlægning af 
din fremtid. På studievejlederkon
toret opbevares skriftligt materiale 
om en lang række erhverv og ud
dannelser, og studievejledeme skaf
fer gerne flere materialer. I træffe
tiden 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.
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for HF
HF-stu dievejlederen 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 
andre uddannelsessteder. Af hen
syn til det videre uddannelsesforløb 
er det meget væsentligt, at du vælger 
de rigtige tilvalgsfag. Tilvalgene 
drøftes derfor hyppigt med studie
vejlederen. Andre vejledningssitu
ationer opstår i forbindelse med 
reeksamination, selvstudium og 
mange 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.

Forbedring af 
eksamensresultat 
på HF
Der skelnes mellem reeksamination, 
sygeeksamen og omeksamen.
Reeksamen er kun mulig for kursus
studerende, der ved prøverne efter 
det 1. kursusår har opnået karak
teren 00 eller 03 og for studerende 
efter 2. kursusår, der ikke har be
stået den endelige eksamen. Disse 
reeksaminander kan efter eget valg 
lade sig eksaminere i enkelte prøver. 
Sygeeksaminander er sådanne kur
susstuderende, der på grund af syg
dom ikke har deltaget i eksamen. 
Også disse eksaminander kan efter
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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. Dervil lige
ledes ske en mundtlig information. 
Vi henleder dog opmærksomheden 
på, at kursisterne altid selv skal 
sørge for at tilmelde sig.
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ØKONOMI OG BOLIG

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 hente et skema på kontoret, 
udfylde det og selv sende det til 
Sønderjyllands Amtskommune, 
undervisnings- og kulturforvaltnin
gen, Amtsgården, Skelbækvej 2, 
6200 Aabenraa. Hvis du selv kører i 
bil, på knallert ell. lign, kan du kun 
undtagelsesvis få tilskud.

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

Kollegiernes kontor 
Indstillingsudvalget
Skovvej 20
6400 Sønderborg
Tlf. 42 48 49 kl. 11-13

Statens 
uddannelsesstøtte
Skema til ansøgning om SU fås på 
kontoret. Her afleveres det igen, når 
det er udfyldt. Skemaerne indsen
des samlet i begyndelsen af hver 
måned, og 10-12 uger senere fore
ligger svar. Det er vigtigt, at skemaet 
er udfyldt rigtigt! Læs derfor vejled
ningen omhyggeligt igennem.

Statens 
uddannelsesstøtte
I tiden fra 1. 8. 1982 til den 31. 7. 
1983 uddeltes fra Statens uddan
nelsesstøtte i alt et beløb på ca.: 

Stipendier: 2. 944.049 kr. fordelt 
således:
Gymnasiet: 1.472.368 kr.
HF: 1.471.681 kr.
Statsgaranteret lån: 205.662 kr. for
delt således:
Gymnasiet: 122.900 kr.
HF: 82.762 kr.

Statslån: 208.597 kr. fordelt så
ledes:
Gymnasiet: 53.111 kr.
HF: 155.486 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 
tidligere elever fra Sønderborg 
Statsskole. Ansøgning om lån ind
sendes til rektor.
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Følgende legater uddeltes i år:

JUNI 1982:
Apoteker Juhls legat: 
Mads Kiilerich Hansen 
Kirsten Erichsen
Student Svend Frost Jørgensen
Mindelegat:
Hans Chr. Schmidt
Lektor K. Gemzøes legat:
Niels Hansen Damm
Gitta Hammer
Apoteker Balles legat:
Anita Stuhr
Lektor N. C. Olesens legat:
Kim Hoegh
Lektor Marie Paulsens legat:
Karin Clausen
Vibeke Hansen
Elisabeth Petersen
Anne Marie og Jørgen Jensens legat:
Kent Korsgaard
Flyverløjtnant Vagn Christensens
Mindelegat:
Ole Tophøj Bork

Asti’s Rejselegat:
Marie Louise Andersen
Genforeningslegatet:
Hanne Jørgensen
Håndværkerforeningens legat: 
Maria Sejer Nielsen 
Per Philipsen

AUGUST 1982:
Sønderjydsk Fond: 
Karen E. Stær
Fødselsdagslegatet:
Torben Rick

Ingrid-Fondet for 
Sønderjylland
Den 3. december tildeltes Niels 
Dengsøe et rejsestipendium på kr. 
7000,00 fra Ingrid-Fondet. Over
rækkelsen fandt sted på Haderslev 
Handelsskole.
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KORT OM SKOLEN
Solidaritet
Selv om ordensregler ikke er noget 
man taler så meget om på Stats
skolen, er der dog, primært af 
hensyn til rengøringspersonalet, en 
række forhold, som bør omtales 
her og nu. Det drejer sig mere kon
kret om følgende. For det første 
den uskik enkelte elever har tillagt 
sig med hensyn til at lade affalds
kurvenagere basketballkurv. Resul
tatet er blevet, at en del madpapir 
ligger og flyder.
For det andet drejer det sig om 
stolene i klasseværelserne. Stolene 

skal sættes op på bordene (med 
benene i vejret) eller op under 
bordene (hvor dette er muligt), 
således at rengøringen i lokalerne 
kan gennemføres hurtigere og let
tere.
For det tredje gælder det om at få 
sat en stopper for den ganske 
unødige skodden af cigaretter på 
gulvene. Brug alle de askebægre, 
der er sat frem i stedet.
Afslutningsvis skal det kraftigt 
understreges, i forlængelse af jeres 
egen beslutning, at det eneste lokale/ 
rum hvor rygning tillades, er for
hallen.
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Fællesudvalget
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.
Fællesudvalget træffer afgørelsen 
vedrørende fællestimer samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes 
trivsel: a) faciliteter, b) praktiske 
forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fæl
lesarrangementer såsom skoleballer, 
skolekomedie, sportsstævner m.m. 
I dette udvalg sidder 3 elever, valgt 
af elevrådet, samt elevrådsforman
den, 3 lærere, valgt af lærerrådet, 
samt lærerrådsformanden og rektor, 
der er formand for udvalget.
Fællesudvalget holder almindelig
vis møde den første torsdag i hver 
måned. Dagsorden sammensættes 
af elev- og lærerråd og rektor. D.v.s. 
har nogle ønsker, som skal behand
les i fællesudvalget, afleveres de til 
elev- eller lærerråd.

Bogdepotet
Bogdepotet finder du i kælderen 
under forhallen og kantinen. Det er 
åbent alle skoledage kl. 9.40 til 9.50, 
altså i 2. 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 navne
liste. Nummeret på den bog, du har 
fået, skrives ud for dit navn på 
listen. 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 i 
bøgerne eller mishandle dem på 
anden måde.
Tilbagelevering af bøger, der ikke 
skal bruges på næste klassetrin, 
foregår i de sidste dage før sommer
ferien. Du bedes være omhyggelig 
med at aflevere de rigtige bøger på 
det annoncerede tidspunkt.

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 hi
storie, dansk, religion og fremmed
sprog. En del faggrupper har pla
ceret biblioteksbøger i faglokaler, 
dette gælder samfundsfag, geografi, 
biologi, fysik og kemi.
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Skolen abonnerer på en del tids
skrifter, som kan lånes ved henven
delse til bibliotekarerne.
Biblioteket er et vigtigt led i den 
daglige undervisning. I forbindelse 
med gruppearbejde er det et vel
egnet arbejdssted. Ved opgaveskriv
ning - og i særdeleshed ved udarbej
delsen af specialerne og de større 
HF-opgaver - har man behov for at 
kunne skaffe supplerende litteratur 
på biblioteket.
I hovedafdelingen er bøgerne ordnet 
efter decimalsystemet, og der findes 
både et emnekartotek og et alfabe
tisk kartotek, som er til rådighed for 
elever og lærere.
Biblioteket er åbent hver dag i 3. og 
5. frikvarter. Vejledning i udlån af 
bøger fremgår af opslag på biblio
teket. Yderligere adgang kan fås 
efter aftale med faglærerne eller 
bibliotekarerne.

Gymnasieskak
I det forløbne skoleår deltog Stats
skolens skakhold i den årlige gym- 
nasieskaktumering, hvor det des
værre ikke lykkedes at opnå dansk 
mesterskab. Dog er der gode chan
cer for, at dette mål kan nås i det 
kommende skoleår. De to fra vores 
førstehold, som klarede sig bedst i 
år, forbliver nemlig på skolen, og i 
samarbejde med dem vil vi kunne 

stille med et særdeles stærkt første
hold.
Endvidere stræber vi efter at kunne 
stille op til turneringen med mere 
end ét hold. Derfor opfordres alle, 
der kender skakspillets regler, til at 
deltage i skolens aktive skakliv.

Konservative 
Gymnasiaster
Konservative Gymnasiaster, KG, 
har over 4000 medlemmer på lands
plan. Organisationen optager både 
HF- og gymnasieelever.
KG repræsenterer en bred borgerlig 
front, der kræver størst mulig frihed 
i uddannelsen. KG’s uddannelses
program sigter på, at den enkelte 
elev skal udvikle evner, interesser 
og kundskaber ved hjælp af en un
dervisning, der er individuelt orien
teret.
KG er imod ensretning i uddannel
sen. Staten skal ikke bestemme, 
hvordan den enkelte skal tilrette
lægge sin uddannelse. Det socia
listiske formynderi kan ikke accep
teres.
Da KG er en politisk organisation 
med indflydelse i folketinget, har 
medlemmer af KG indflydelse på 
deres uddannelse.
Velkommen i KG og held og lykke 
med uddannelsen.
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Morgensamling
En gang om ugen holdes morgen
samling i frikvarteret efter første 
lektion. Her gives meddelelser om, 
hvad der foregår på skolen i den 
følgende uge. Bagefter plejer der at 
være en klasse, som står for frem
føring af en sketch, en sang, et 
stykke musik eller et lille skuespil, 
der handler om noget aktuelt i eller 
uden for skolens hverdag.
Morgensamlingerne tilrettelægges 
af morgensamlingsudvalget. Ud
over at pleje et fællesskab på tværs 
af klasserne er det sigtet at vænne så 
mange som muligt til at formulere 
sig i en større forsamling og at øve 
sig i brug af festsalens forstærker
anlæg og scene.
Morgensamlingernes indhold med
deles i forvejen ved særligt opslag. 

E 69 arrangerer i årets løb en række 
fester og nogle musikaftener, oftest 
med elever som optrædende. Et 
højdepunkt for E 69 er afviklingen 
af den årlige revy i december. Også 
afslutningssoldet, som markerer af
gangsklassernes ophør med skole
gang og start med eksamenslæsning, 
gennemføres af E 69.

E 69
Elevforeningen E 69 blev stiftet i 
slutningen af de glade tressere. For
eningen ledes af en bestyrelse, ud
peget af eleverne.

Musikaftener/ 
forårskoncert
3-4 gange om året arrangeres på 
skolen musikaftener, hvor skolens 
egne elever optræder - både klasse
vis og i grupper, der selv har fundet 
sammen.
Ved forårskoncerten i april spilles 
og synges uafbrudt i 5 Fa time - alle 
slags musik er repræsenteret.

Musikprøver i det nye skoleår:
Hvis du vil være med i musikarbej
det uden for skoletiden, så hold 
onsdag og fredag eftermiddag fri fra 
kl. 14-16.
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Valhal
Skolebladet Valhal søges udsendt 
en gang om måneden i løbet af 
skoleåret. Valhal redigeres af en 
kreds af elever. Bladet dækker be
givenheder iogudenforskolenoger 
åben for debatindlæg og andet 
fra alle elever.
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og småproblemer. 
Hvis du er i tvivl om : 
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—hvad hedder Kåre 
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Elevrådet
Elevernes interesser varetages af 
elevrådet, der er sammensat så
ledes, at hver klasse vælger to råds
medlemmer.
På elevrådsmøderne kan alle sager 
af interesse for eleverne debatteres. 
Ofte fører en debat til nedsættelse 
af et udvalg, der kan foretage en 
nøjere analyse, inden elevrådet tager 
endelig stilling.

Forbindelsen mellem elevrådet og 
klasserne varetages af klasserepræ- 
sentanteme. Elevrådet indkaldes 
skriftligt ved opslag indeholdende 
dagsorden for mødet, og referat af 
mødet gives skriftligt ved opslag. 
Det praktiske arbejde mellem mø
derne udføres af forretningsudval
get, der består af otte elever, valgt 
på en halvårlig generalforsamling, 
der fastlægger rådets arbejdspro
gram.

Mødelokale
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Elevrådet udpeger fire medlemmer 
til fællesudvalget, hvor elevråd, læ
rerråd og rektor gensidig informerer 
hinanden og træffer beslutning i 
visse sager.
Elevrådet har i det forløbne skoleår 

oprettet et fagkartotek, hvor elever 
kan søge vejledning, når valg af nye 
bøger er på tale. Rådet har skaffet 
penge til elevernes avisabonnement 
og har fået gennemført forslag til 
anvendelse af fællestimer.
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Sønderborg Stats
skoles Venner
Formålet med Sønderborg Stats
skoles Venner er at skaffe skolen 
midler i hænde til opgaver, som vi 
ellers ikke har mulighed for at løse, 
f.eks. til ekskursioner, idrætsstæv
ner, koncerter m.v.
For det forløbne års vedkommende 
viser regnskabet et pænt overskud. 
Dette er glædeligt på baggrund af 

tidligere års store underskud. Vi har 
derfor i det kommende år bedre 
muligheder for at yde støtte til de 
forskellige aktiviteter, som bliver sat 
i gang, og som måske ellers ikke ville 
kunne gennemføres på grund af 
statens stramme bevillingsregler.
Vi skal derfor herved takke alle, der 
har vist forståelse for betydningen 
af Sønderborg Statsskoles Venner 
ved at yde et bidrag. Vi udsender 
girokort hvert år i marts måned.

Regnskab for Statsskolens Venner for 1982-83
Indtægter i form af bidrag ................................................ 8815,95 kr.
Renter på giro...................................................................... 12,59 kr.
Renter på bankbog ............................................................ 358,75 kr.
Udgifter jvf. bilag..................................... 1275,00 kr.
Årets overskud ......................................... 7912,29 kr.

Balance .................................................... 9187,29 kr. 9187,29 kr.

Beholdning pr. 7. 3. 1982 .................................................. 2646,43 kr.
Årets overskud .................................................................... 7912,29 kr.

Beholdning pr. 8. 3. 1983 .................................................. 10558,72 kr.

Sønderborg, den 8. 3. 1983 

sign. Kaj Thomsen 
kasserer

Revideret og fundet rigtigt. Beholdningen er til stede i bankbog. 

Sønderborg, den 8. 3. 1983 

sign. Hans Tygesen
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AF SKOLENS DAGBOG
Erhvervs- og 
studieorientering
Den 2. november afholdtes det er
hvervsorienterende møde for 3.g og 
hele HF. Mødet var en orientering 
om kortere og mellemlange uddan
nelser.
Den 17. 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 8., 9. og 10. november holdt 
skolen forældremøde forforældre til 
elever i 1. gymnasieklasse. Der blev 
her lejlighed til at få en orientering 
om elevernes standpunkt og til sam
tale med de forskellige faglærere.
Den 22. og 23. marts blev forældre 
til samme elever inviteret til orien
tering om de grenvalg, eleverne kan 
ønske ved oprykning i 2. gymnasie
klasse.

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 26. januar.

Andre aktiviteter
For de nye elever blev der den 9., 
10. og 13. august afholdt introduk
tionsdage, hvor der var rundvisning 
på skolen, psykologiske øvelser, al
mindeligt samvær m.m.
Introduktionsdagene sluttede med 
en fest.
Den 16. september orienterede 
LAK l.HF-klasseme.
Den 30. september afhpldtes emne
dag for l.HF og l.g under ledelse af 
introduktionsudvalget.
Den 4.-8. oktober fulgte en forsk
ningsgruppe fra Institut for Pæda
gogik undervisningen i 3 klasser og 
interviewede enkelte lærere og ele
ver.
Den 29. oktober til den 5. november 
var der biblioteksorientering på Søn
derborg Bibliotek for l.g.
Den 13.-21. november deltog Bir
the Appel, 3.a, Flemming Nielsen, 
2.r, Gitte Hoeg, 2.t, Susanne Geff- 
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ke, 2.b og Eva D. Aagaard, 2,b i 
»Internationales Studienseminar« i 
Scheerberg og Strassbourg med be
søg i Europaparlamentet og Euro
parådet.
Den 9.-21. marts 1983 var der 
biblioteksorientering på Sønder
borg Bibliotek for l.HF.
Den 17. marts afholdtes studie
orienterende møde for 3.g, 2.g og 
l.HF.
Den 24. marts var der tilvalgsorien
tering for l.HF.

Fællestimer
Den 10. september i 4. time var der 
jugoslaviske og serbiske folkesange 
af gruppen MOLDOVA NOVA, 
som består af 7 musikere og 2 
sangere.
Den 1. oktober holdt forfatteren 
Johs. Møllehave et foredrag over 
emnet: »1000 fluer med et smæk«. 
Den 29. oktober var der korsang 
med EASING WORLD SCHOOL, 
York.
Den 14. december vistes filmen 
»Æblekrigen« for elever fra l.g og 
l.HF.
Den 10. januar var der fællestime 
med tidligere elev fra Sønderborg 
Statsskole, undervisningsminister 
Bertel Haarder.
Den 20. januar fællestime: DGS, 
GLO og LAK.
Den 23. februar spillede Slesvigske 
Fodregiments Musikkorps musik 

over temaet »Jazzens Historie«.
Den 22. marts fællestime med em
net FREDSBEVÆGELSEN. Der 
vistes film: »En brudt verden«. Der 
var oplæg fra »Fredsbussen« og fra 
»Kasernen«, fra Værn om DK.

Sport 1982-83
Vi kan igen se tilbage på et år med 
mange sportsaktiviteter. Den 16. 
september deltog vi med et pige
hold i regionsstævne i atletik på 
Amtsgymnasiet. Vore piger blev 
nummer to. Parallelt med atletik
stævnet kørte boldspil: Vi medvir
kede med et pige- og et drengehold i 
både håndbold og fodbold. Pigerne 
fik nogle gode kampe, men ikke nok 
til placering. Drengene blev num
mer ét i fodbold
Den 7. oktober var pigerne i Frede
ricia til gymnasieskolernes hånd- 
boldtumering. Da Fredericia er en 
by med en gammel håndboldtradi
tion, var de ikke nemme at tackle, 
men vi spillede da nogle stærke 
kampe.
Drengenes håndboldstævne i Ribe 
den 8. november resulterede for os i 
en tredjeplads.
Ugen efter afholdt Amtsgymnasiet 
gymnasieskolernes badminton-tur
nering. Vi vandt, hvilket bragte os til 
semifinalen i Fredericia den 21. de
cember.
Den 26. januar stod Amtsgymnasiet 
for arrangementet af det årlige vol-
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En repræsentant fra hvert af de deltagende hold i Gymnasieskolernes Tur
neringer. Øverst fra venstre Lars Jensen, 3z (håndbold), Troels Lyck Nissen, 2z 
(fodbold), Niels Dengsøe, 3u (volleyball), Connie Graul Lorenzen, It (fodbold), 
Vibeke Nissen, lafbadminton), Peter J. Andreassen, ly (badminton), Winnie 
Clausen, 3z (atletik), Dorit Stig Sørensen, 3b (volleyball), Helle Sørensen, lr 
(håndbold), Pia Dau Andersen, 2x (basketball).

leyball-stævne for piger. Vi havde 
tre hold med, der oplevede en virke
lig dejlig dag med mange gode sæt. 
Pigerne fra 3 .g og 2 .HF vandt og tog 
til Vejle for at deltage i finalestæv
net den 2 4. februar. Trods adskillige 
fine sæt nåede vi ikke helt til tops, 
men gik fra finalen med værdig
heden i behold.
Den 10. februar var det drengenes 
tur til de indledende runder i gym
nasieskolernes volleyball-turnering 
- atter på Amtsgymnasiet. Ældste 

gruppe blev nummer fire, yngste 
blev nummer to.
Sidste arrangement: Her var piger
ne i Åbenrå den 17. marts med to 
hold til gymnasiernes basketball
turnering. Vi spillede en masse kam
pe, blev trætte og ømme, og pigerne 
fra 2.g og l.HF blev nummer to af 
fem hold.
Også i år udnyttede mange mulig
hederne for at deltage i frisport 
(volleyball, basketball og badmin
ton) efter skoletid.
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Fester
Den 27. august fejredes skolens 
fødselsdag. Alle samledes i fest
salen til fællessang, fødselsdagstale 
og filmforevisning. Der var fælles 
cykeltur til Trillen, Høruphav, hvor 
der afholdtes diverse konkurrencer

klasserne imellem. Om eftermid
dagen var der ligesom sidste år 
kaproning mellem Amtsgymnasiet 
og Statsskolen, som Amtsgymnasiet 
igen vandt. Kl. 19 var der fælles
spisning i festsalen med dessert
konkurrence, der vandtes af 2.p. 
Aftenen sluttede med bal.
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Den 30. oktober afholdtes den år
lige »Goddag- og farvel« fest, hvor vi 
tog afsked med lektor K. Norberg, 
der havde taget sin afsked den 1. 
august 1982.
Den 10. december opførte eleverne 
den årlige revy, der efterfulgtes af 
bal.
Den 22. dec. var der juleafslutning i 
festsalen for hele skolen. Formnings- 
lærer Ole Prip Hansen holdt jule

talen. Spillemandskvartetten spil
lede, »Peters Jul« oplæstes af en af 
skolens elever, og der var filmfore
visning ved 3.Z.
Den 4. marts opførte elever fra 2.g 
og l.HF skolekomedien »Kong 
UBO«. Instruktionen var lagt i 
hænderne på en af skolens musik
lærere, Peter Ahrendt. Bagefter var 
der skolebal med orkestret »Frede 
Fup«.
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Landbrugsekskursion
den 21. 9. 1982, 3.aN. Mens de 
samfundsfaglige var på rejse i Eng
land, brugte de nysproglige timerne 
til at studere dansk landbrug i dag. 
Som afslutning på projektet tog vi 
på en éndagsekskursion i privat
biler. Vi besøgte et moderne svine- 
brug på Amkil og Gråsten land
brugsskole. Her fik vi gennemgået 
landbrugsuddannelsen, nogle af 
landbrugets økonomiske problemer, 
og vi så kvægholdet og biogas
anlægget.

Nolde-museet
Den 18. marts 1983 tog 3.a og 3.b 
sammen med lærerne Hjørdis Gram, 
Jens Holm, Ole Prip Hansen og 
Gunnar Schwarz på tværfaglig eks
kursion til Tønder museum, Tønder 
Kirke og Nolde-museet i Seebüll.

Sønderjylland på tværs
Den 28. 4. 1982 var l.q på den 
traditionsrige tur »Sønderjylland 
på tværs«. Man kørte i bus fra det 
frodige bakkede østsønderjyske 
morænelandskab gennem midt- 
søndeijyllands sandede hedeslet
te- og bakkeølandskab, til Vester
egnens vade- og marskområder. Der 
blev set på landskabsformer, land
brugstyper, bebyggelser, egnsud

viklingsproblemer, befolkningsfor
hold og erhvervsforhold i øst og 
vest.

Årø
I biologi og geografi var 3.xzN den 
30. 8.-3. 9. på den snart obliga
toriske 3.g lejrskole på Årø i Lille
bælt. Alle cyklede derop, og man 
havde som tidligere fast station på 
forsamlingshuset Årøhus. Man be
skæftigede sig i geografi med emner 
som vejret i lejrskoleugen, jord
bundsforhold, kystformer, arealud
nyttelse (afgrødemønster) og geo
logiske fænomener, samt i biologi 
med en økologisk undersøgelse af 
Årø Kalv og variationen i miljø og 
liv rundt på øen.

Læsø
I perioden den 29. 8. - 3. 9. var 
3.yuN på ekskursion til Læsø i 
fagene biologi/geografi. Af emner, 
der blev behandlet i biologi kan 
nævnes en økologisk undersøgelse 
af strandsump e/enge foretaget på 
Bløden Hale. I tilknytning til en 
udflugt til Homfiskrev undersøgtes 
bl.a. landskabsdannelse, marsk dan
nelse og vegetationstyper.
Af emner i geografi kan omtales 
arealudnyttelse, jordbundsforhold, 
kystdannelse og fiskeri.
Lærere på ekskursionen var ad
junkterne Leif Aas Andersen og 
Poul Jespersen.
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2.r’s éndagsekskursion 
til Åbenrå og Flensborg 
den 29. 1. 1982
I forbindelse med gennemgang af 
grænselandets nyere historie tog vi 
på ekskursion i privatbiler til 
Deutsches Gymnasium i Åbenrå og 
derfra til Duborgskolen. På Deut
sches Gymnasium blev vi modtaget 
af rektor Hans Jürgen Nissen, som 
fortalte om det tyske mindretals 
historie siden 1940. På Duborg
skolen blev vi vist rundt på skolen 
af rektor Fanø, og han fortalte os 
om det danske mindretal i Syd
slesvig.

København
Den 23.-25. 9. var 2.a og 2.b på 
ekskursion til København, hvor det 
først og fremmest drejede sig om 
Nationalmuseets udstilling »Etru- 
skemes verden« i Brede, hvor dette 
livsglade folk blev afmystificeret 
ved hjælp af rekonstruktioner af 
bolig, tempel, gravkammer, værk
sted m.m. Endvidere gennemgik vi 
Glyptotekets græsk-romerske sam
linger, Klunkehjemmet og Thorvald
sens betydeligste værker på Thor
valdsens Museum.

2.p og 2.q’s 
religionsekskursion 
til København
den 1.-3. 12. 1982
Efter ankomsten til København gik 
vi til Synagogen, hvor en kirketjener 
fortalte os om synagogetjenesten 
og besvarede spørgsmål om jøde
dommen, så vi var rustede til eks
kursionens hovedpunkt: Deltagelse 
i synagogetjenesten lørdag formid
dag. Derudover besøgte 2.q Na
tionalmuseets eskimosamling, mens 
2.p var i Nationalmuseets afrikanske 
samling. Fredag aften var vi i teatret.

København
den 12.-15. oktober 1982. Under 
ledelse af Ole Prip Hansen og 
H. Madsen Petersen var 3.u på 
ekskursion til København.
Eleverne havde selv lagt program
met for ekskursionen. På vejen til 
København blev der gjort holdt i 
Risø, hvor der var arrangeret rund
visning på atomstationen. Næste 
dag startede vi med at besøge den 
etruskiske udstilling i Brede, og om 
eftermiddagen var vi efter rund
visning i Folketinget til Folketingets 
spørgetid. Om aftenen mødtes vi 
i Det kongelige Teater for at se 
Amadeus af Skaffer, en forestilling 
alle vist var meget glade for at se 
på grund af dens dramatiske kraft.
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Næste dag ledede O. Prip Hansen 
en byvandring gennem den indre 
by, en vandring, der sluttede med 
et besøg på Statens Kunstmuseum. 
Om eftermiddagen var der mulig
hed for et besøg i Christiania. Den 
sidste formiddag anvendtes til stu
dieorienterende besøg på forskel
lige af universitetets mange afde
linger.

Alt var dog ikke historie. Vi fik et 
indtryk af nutidens storbyproble
mer ved besøg i klubhuset Askov
gården i Korsgade, og folketings
medlem Inger Harms tog sig tid til 
at vise os rundt på Christiansborg 
og fortælle om arbejdet som folke
tingsmedlem.

København
2 .a, 28.-30. april 1982, dansk og 
historieekskursion.
Ekskursionen var et led i et dansk
og historieprojekt om 1800-tallenes 
Danmark. Et hovedpunkt var tors
dagens besøg på Frilandsmuseet, 
som skulle give et førstehånds
indtryk af husmænds, håndværkeres 
og gårdmænds levevilkår i 1800- 
tallene.
Torsdag aften så vi Henrik Ibsens: 
»Enfolkefjende« på Det Ny Teater. 
Til belysning af 1890’emes vel
havende borgerskab besøgte vi Na
tionalmuseets klunkelejlighed. En 
byvandring (dog delvis i bus) fra 
Østerbro via Nørrebro til Vesterbro 
gav et billede dels af Københavns 
udvikling og dels af arbejderbefolk
ningens boligvilkår - også i 1800- 
tallenes sidste år.

London
september 1982
De to 3.g samfundsfaglige klasser 
var en uge i London i september 
måned med deres lærere i fagene 
engelsk, geografi og samfundsfag. 
Turen var et led i et tværfagligt 
projekt om etniske minoriteters 
vilkår og byudviklingsproblemer. 
Programmet var stramt, fordi de 
nævnte problemer kræver intensive 
studier. Det lykkedes vist nok for 
alle at få et godt indblik i de 
studerede områder, som ligger fjernt 
fra vores virkelighed i Sønderborg, 
men er meget nærværende for 
mange mennesker ude i verden.
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Paris
3 .x og 3.Z, 11.-15. oktober 1982. 
Under forarbejdet til ekskursionen 
havde vi især arbejdet med Paris’ 
byplan og udvikling fra middel
alderen (udgravningerne under 
Notre Dame) til i dag (La Defense). 
I Paris forsøgte vi på denne måde 
at indpasse en del af de »sædvan
lige seværdigheder« i en helhed, 

som vejret dog i nogen grad spo
lerede for os. To særligt energiske 
deltagere præsterede at danne sig 
et billede af Paris’ byplan ved at 
løbe rundt om byen (52 km). Takket 
være samarbejdet med formning 
fik vi meget ud af besøgene på 
kunstmuseerne, og vi nåede også en 
udflugt til Versailles og en teater
forestilling.
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Sovjet
13.-21. november 1982
I november var elever fra russisk
holdene samt enkelte tidligere rus
siskelever fra skolen med adjunk
terne Peter Lundberg Thomsen og 
Hanne Biygmann på ekskursion til 
Sovjetunionen med ophold i Lenin
grad, Riga og Moskva.
Vi havde denne gang skåret lidt 

ned på det traditionelle turistpro
gram. I stedet fik vi stort udbytte 
af mange organiserede og mere 
uformelle diskussioner med russere, 
bl.a. i forbindelse med besøg på en 
lettisk skole og på et pionerpalads. 
Som sædvanlig indgik teaterarran
gementer i programmet, og så fik 
vi denne gang Breznev’s begravelse 
oven i købet.

Musik på skolen
Det Klassiske Kor har i årets løb 
medvirket ved skolens juleafslutning 
samt nogle morgensamlinger.
Hovedopgaven har imidlertid - tra
ditionen tro - været indstuderingen 
af et eller flere korværker, som hvert 
år opføres ved tre koncerter i lands
delen i samarbejde med Sønderjyl
lands Symfoniorkester og tilsvaren
de kor fra andre syd- og sønderjyske 
gymnasier. I år havde dette meget 
frugtbare samarbejde 20-års jubi
læum, hvilket blev fejret bl.a. med et 
værk skrevet til lejligheden af den 
unge danske komponist, Bo Holten. 
Begivenheden blev iøvrigt transmit
teret af TV. Nedenstående er pres
sens indtryk af den vellykkede kon
cert:

Fremragende 
urpremiere
Det blev intet mindre end en en god musikalsk anret-

fremragende uropførelse af Bo r erveres ikke af komponist 
Holtens værk for kor og orke- Orkesteret var —'

’r. Imperia, teks* ^phu« ””
s sen.

Holten«-

Fremragende 
urpremiere
Det blev intet mindre end en frem
ragende uropførelse af Bo Oltens 
værk for kor og orkester, Imperia, 
tekst af Sophus Claussen.
Bo Holtens musik er spændende og 
ny, præget af hans gode sans for at 
skrive kormusik. Tilsyneladende 
smarte tekniske effekter bliver til 
smukke musikalske udtryk. Sophus 
Claussens patetiske og storladne 
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digt hai- hermed fået en iklædning, 
som gør det vedkommende og mo
derne. Orkester og kor leverer en 
lydmalende og forklarende bag
grund, så teksten træder frem og 
bliver gribende nær.
Men en god musikalsk anretning 
serveres ikke af komponist alene. 
Orkesteret var velspillende under 
Klaus Weises dynamiske og inspire
rende ledelse. De sønderjyske gym
nasiekor, assisteret af Bo Holtens 
eget Ars Nova-kor, virkede vel
indstuderede og gik til opgaven med 
synlig begejstring. Der ligger givet

vis et vanskeligt og imponerende 
indstuderingsarbejde bag denne 
helstøbte kor-præstation.
Tak for en medrivende oplevelse og 
til lykke med det smukke resultat. 
Vi glæder os til gensynet i tv søndag 
den 10. april.

Henrik Svane

Der er ingen optagelsesprøve til 
koret. Der kræves ikke færdighed i 
nodelæsning, kun interesse for sa
gen og vilje til at møde op til prø
verne.

ROCKKOR

Jydske Tidende bragte den 25. 3. 
1983 denne artikel om ensemblet.

Har øvet sig til i aften 
et helt år
I et helt år - dels i musikundervis
ningen i skolen, men først og frem
mest i deres fritid - har 28 HF- og 
gymnasieelever på Sønderborg 
Statsskole øvet på det værk, de i 
aften skal opføre.
I programmet for Spil sammen
ugen i Sønderborg står statsskolens 

elever under betegnelsen SSS Rock
kor - og de medvirker i aftenens 
Husrock-arrangement på Sønder- 
borghus med jazz/rock-værket »En 
dag som alle andre«.
Det store musik-værk varer omkring 
tre kvarter og er bygget op omkring 
et jazz-oratorium, som for næsten 
nøjagtig 50 år siden blev skrevet af 
Bernhard Christensen.
- Stykket behandler døgnets 24 
timer, set med en skoleelevs øjne. 
De forskellige afsnit i løbet af døg
net er de forskellige satser i stykket, 
fortæller Peter Lundberg Thomsen, 
musiklærer på statsskolen.
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- Nogle af melodierne fra dengang 
er de samme. Andre satser er der 
lavet en hel anden musik til. Men 
emnemæssigt følger vi den oprinde
lige komposition, tilføjer Lundberg 
Thomsen, som oplyser, at eleverne 
har brugt meget af deres fritid til at 

få stykket til at hænge sammen.
Ud over SSS Rockkor medvirker 
fem andre orkestre i aftenens Hus
rock-arrangement. Det er grupperne 
Juice, Sniffers, Box 25, Shit og Tog
kiosk.

fred.
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Har øvet sig til i aften et helt år
Jydske Tidende 24/3

Ud over denne opførelse har ensem
blet optrådt på vores naboskole, 
Ahlmann-Skolen, på Danebod Høj
skole i Fynshav og her på Sønder
borg Statsskole samt ved Freds
marchens afslutning på Sønderborg 

Statsskole den 4. maj. Efter at ryg
terne om disse opførelser var nået 
nordpå, blev ensemblet inviteret til 
Paderup Gymnasium i Randers. På 
hjemvejen benyttede vi lejligheden 
til at udforske Århus’ kulturtilbud.
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MEDDELELSER OM 
LÆRERKOLLEGIET

Tygesen trækker sig 
tilbage
Atter går en kollega og det en kol
lega, der i ens bevidsthed er kom
met til at stå på en særlig måde, 
fordi det i den lange tid, vi har delt 
arbejdsplads, ofte har været godt at 
kunne drøfte et problem med Ty
gesen eller blot kunne få en hyggelig 
snak med ham.
Han kom til Statsskolen 1961 og 
havde på det tidspunkt allerede 
arbejdet en årrække i andre skole
former, dels i realskolen, dels i fol
keskolen, hvor han havde kunnet 
gøre erfaringer, som nogle af os 
andre sommetider har måttet savne 
som baggrund for vort arbejde. Men 
ikke nok med erfaringerne. Tygesen 
havde skabt sig et ry som en både 
fagligt dygtig og pædagogisk ual
mindelig velanskrevet lærer. Dette 
fik rektor Keller Hansen til at in
teressere sig for at knytte ham til 
Statsskolen, hvor han også f.eks. 
kom til at vejlede lærerkandidater 
med en anden uddannelse end den, 
han selv havde fået.
Tygesens fag, matematik, er et fag, 
der i sig selv - i hvert fald for én fra 
den humanistiske faggruppe - kan 
virke respektindgydende i kraft af 
dets fordringer til det kontante. Og

når Tygesen med så stor interesse 
har valgt dette fag, er det måske 
heller ikke helt tilfældigt, at han 
også selv som menneske har - og 
dermed som lærer har haft - en 
farve af netop det kontante. Det 
kunne på flere måder betyde krav til 
eleverne, men det er jo i virkelig
heden noget, det store flertal sætter 
pris på.
Tiderne skifter hurtigt og med dem 
sæderne, og i en - hvad formen 
angår - lidt strengere tid har Tyge
sen taget sin del af tørnen som indre 
inspektor, noget, der efter sigende 
bag al »papirvenderiet« (forsøm- 
melsessedleme) alligevel havde sin 
særlige hygge. Små morsomme op
levelser kunne vel heller ikke i det 
job undgå at kalde på smilet og 
lunet, der er en anden karakteristisk 
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side af Tygesens væsen. Somme
tider kommer dette lune til udtryk 
på en særlig måde i det sproglige. 
Han kommer fra landsdelen og er 
fortrolig med dens sprog, hvilket 
undertiden har fået ham til at krydre 
en munter bemærkning ved at bruge 
sit »synnerjyske« - snapsen smager 
af noget mere på den måde.
Vesterhavet med klitterne, den bar
ske luft, bølgebruset og de flagrende 
måger, solnedgangen over et åbent 
landskab, også det er en del af 
Tygesens verden - når han er i sit 
feriehus. Det er han ofte. Men han 
kan komme der oftere nu, og han 
kan dyrke sine interesser intenst i en 
natur, der ligesom han har mange 
facetter. Lykke til.

Fratrådt
pr. 1. august 1982
Lektor K. Norberg
Adjunkt Solveig Bager
Adjunkt Ditte Smith
Cand. psyk. Gunnar Lausten 
Formningslærer Gunnar Bøhmsen 
Jensen
Den 18. 10. fratræder adjunkt Niels 
Ole Rasmussen

Nyansættelser
Pr. 1. august 1982:
Adjunkt Frank Bo Jensen 
bio/kemi
Adjunkt Niels Ole Rasmussen 
musik/dansk

Pr. 1. februar 1983:
Adjunkt Jette Jørgensen 
musik/dansk
Kvotaansat adjunkt Jørgen Olaf 
Nielsen bliver fastansat adjunkt pr. 
1. august 1982 med fagene tysk og 
dansk
Timelærer cand. psyk. Gerhardt Pe
tersen 
psykologi
Organist Peter Ahrendt ansættes 
som timelærer efter efterårsferien.

Udnævnelser
Pr. 1. august udnævnes adjunkter
ne Gunnar Schwarz og Svenn Sø
rensen til administrative inspekto
rer, adj. G. Schwarz desuden til 
rektors stedfortræder.

Vikariater
Adjunkt Niels Ole Rasmussens 
timer læses fra den 18.10. til 1.2. af 
adjunkterne Kirsten Milling Nielsen 
og Jens Steffensen i dansk og orga
nist Peter Ahrendt i musik.
Under lektor Henning Jessens syg
dom fra den 11. 10. til den 12. 11. 
læses hans timer af adjunkt Kirsten 
Milling Nielsen, lektor Inger-Hanne 
Stenderup Jensen, adjunkterne 
Hanne Biygmann og Bente Kancir. 
Under formningslærer Ole Prip 
Hansens sygdom fra den 5.1. til den 
2. 2. underviser formningslærer 
Gunnar Bøhmsen Jensen hans klas
ser.
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Lærerkandidater
Efterårssemestret:
Cand, scient. Torben Svendsen 
mat./fysik
Cand. mag. Miriam Heide 
tysk/fransk
F orårssemestret:
Cand. mag. Jens Otto Lampe 
historie/idræt
Cand, scient. Jens Kejser Andersen 
mat./fysik

Lærerrådet
Lærerrådet er den demokratiske 
forsamling, hvor skolens ca. 55 læ
rere diskuterer og træffer afgørelser 
vedrørende en del af skolens for
hold. Tilsvarende er elevrådet det 
demokratiske organ for de omkring 
600 elever på skolen. Repræsentan
ter for disse to forsamlinger mødes i 
visse sager i fællesudvalget, hvis 
opgave blandt andet er at koordi
nere læreres og elevers fælles be
stræbelser. Repræsentanter for 
elevrådet deltager iøvrigt normalt i 
lærerrådsmøderne med taleret, men 
uden stemmeret.
Et af de vigtigste områder, hvor 
lærerrådet træffer selvstændig af
gørelse, er fordelingen af den årlige 
bevilling til undervisningsmaterialer 
og klasseinventar. For 1983 drejer 
det sig om et beløb på næsten 
600.000 kr. I 1982 påbegyndtes på 
lærerrådets foranledning en »mo
dernisering« af klasselokalerne. Der 
kom nye stole og borde i nogle 
lokaler, og en udskiftning af de 

efterhånden noget slidte tavler blev 
sat i gang. Det er hensigten at 
fortsætte med inventarfomyelsen i 
de kommende år.
Lærerrådet har i begyndelsen af 
1983 brugt megen tid på at drøfte 
mulighederne for på forsøgsbasis at 
indføre datalære blandt skolens un
dervisningstilbud. Får vi myndig
hedernes tilladelse hertil, vil vi kun
ne tilbyde de l.g’ere, som starter 
eftersommerferien 1983, undervis
ning i dette emne, som de fleste af os 
ikke undgår berøring med i daglig
dagen under den ene eller anden 
form. Skolen råder i øjeblikket over 
4 mikrodatamater og regner med 
senere at kunne forøge dette antal til 
6 eller 7.
I den forløbne periode har lærer
rådet også været med i planlægnin
gen af byggeriet af skolens nye 
idrætshal ved Ringridervej. Hallen 
bliver færdig til brug i begyndelsen 
af august 1983.
Udover de nævnte sager har der 
været adskillige andre med relation 
til skolens daglige arbejde. I de 
sager, hvor elevernes interesser har 
været berørt, har der været et for
trinligt samarbejde med elevrådet. 
Lærerne tillægger dette samarbejde 
stor betydning og ser frem til en 
videreførelse heraf sammen med et 
forhåbentligt stærkt og engageret 
elevråd efter sommerferien.
I skoleåret 1982/83 er Hjørdis Gram 
sekretær for lærerrådet, Ole Mol
sted næstformand og Ole Vinther 
formand.
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Ole Jellingsø 
hist./idræt 
tlf. 43 23 53

Hannelore Andersen 
fysik/matematik 
tlf. 44 59 21

John Andersen 
kemi/fysik 
tlf. 44 59 21

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

Peter Arendt 
musik 
tlf. 42 99 04

Gunnar Biygmann 
dansk/engelsk 
tlf. 43 22 82

Hanne Brygmann 
frans k/russ. 
tlf. 43 22 82

Helle Christiansen 
dansk/bibliotekar 
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 
latin/oldtidsk. 
tlf. 42 87 13

Erik Frydkjær-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. 43 29 55

Frank Bo Jensen 
biologi/kemi 
tlf. 48 52 68
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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/idrast

Henning Jessen 
dansk/fransk 
tlf. 44 55 77

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

Jette Jørgensen 
dansk/musik 
tlf. 42 99 04

Peter Jordt Jørgensen 
historie/religion 
tlf. 42 50 18

Per Haid Larsen 
samfundsfag/engelsk 
tlf. 43 36 37

Jytte Lohff 
dansk/idræt
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Birgit Lykke 
matematik 
tlf. 42 16 58

Ole Moisted 
matematik/fysik 
tlf. 46 31 95

Claus Münchow 
fysik/matematik 
tlf. 46 83 31

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

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

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

Kirsten Milling Nielsen 
dansk 
tlf. 42 86 59

Hans Madsen Petersen 
dansk/tysk 
tlf. 44 23 03

Inge Petersen 
psykologi 
tlf. 46 17 44
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Troels Petersen 
engelsk/dansk/AV-insp. 
tlf. 46 75 71

Biørn Rohde 
historie/idræt 
tlf. 42 01 99

Ragnhild Rohde 
fransk/studie vej 1. 
tlf. 42 01 99

Henrik Schumacher 
fysik/matematik 
tlf. 43 31 43

Gunnar Schwarz 
tysk/dansk/adm. insp. 
tlf. 67 84 56

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

Kaare Svensgaard 
matematik/fysik 
tlf. 43 12 79

Svenn Sørensen 
biologi/adm. insp. 
tlf. 43 05 52

Kaj Thomsen 
matematik 
tlf. 42 82 02
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Peter Lundberg Thomsen 
samfundsf./russ./musik 
tlf. 42 69 78

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

Poul Troldborg 
matematik/fysik 
tlf. 42 69 78

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

Günther Weitling - hist./ 
religion/oldtidsk./studie- 
vejl. HF - tlf. 46 76 80

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

Ole Vinther 
kemi/fysik 
tlf. 44 61 25
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Ida Johnsen 
sekretær 
tlf. 42 53 58

Gudrun Pedersen 
sekretær 
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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22. Thiessen, Helle, sS
23. Thomsen, Jeanette, sN

3.a
Adjunkt Ida Bendix Jørgensen

1. Andersen, Birgitte Dahl, sN
2. Appel, Birthe, sN
3. Beck, Anne-Marie, sS
4. Betzer, Allan, sN
5. Brandi, Susanne, sS
6. Carl, Bitten Hansen, sN
7. Friedrichsen, Linda, sN

3.b
Adjunkt Henrik Wegener

1. Asmussen, Lone, sN
2. Bruhn-Carstens, Gitte, sN
3. Dirks, Marianne Glattre, sS
4. Ditlev, Anne, sN
5. Fahrendorff, Charlotte, sN
6. Frederiksen, Helle, sN

8. Hjamaa, Pernille, sN
9. Hohwü-Christensen, Anne, 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, sN
17. Matthiesen, Gitte, sN
18. Moldt, Henriette, sN
19. Nielsen, Jette, sN
20. Prien, Charlotte, sN
21. Riis, Vibeke, sS

7. Fuglsang-Damgaard, Herdis, sN
8. Holm, Laura Mørkøv, sS
9. Langholz, Tina Anne-Marie, sN

10. Larsen, Karen Aksglæde, sN
11. Lorensen, Conni Michelsen, sN
12. Mols, Marianne, sS
13. Nielsen, Mette Lene, sN
14. Nielsen, Richardt, sN
15. Nommensen, Pia, sN
16. Petersen, Mette Juhl, sS
17. Plum, Lotte Munk, sN
18. Sandvei, Lone Friis, sS
19. Sørensen, Dorit Lindkvist Stig, sN
20. Wilhelmsen, Andreas, sN
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3.x
Lektor G. Brygmann

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

10. Jørgensen, Jesper, mS, R
11. Kobberø, Keld, mF, R
12. Kristensen, Henrik Husted, mF
13. Krogh, Anette Andersen, mF
14. Kyhl, Marianne Sandager, mN
15. Larsen, Kirsten Rudolph, mN
16. Mortensen, Jan Rytoft, mN, R
17. Nissen, Susanne, mN
18. Terp, Claus Rene, mF
19. Thiesgaard, Per Junker, mF, R
20. Valentin, Lone, mF
21. Vangsgaard, Allan Tastesen, mF

3y
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 Pelck, 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
18. Svendsen, Jacob Haass, mN
19. Sørensen, Gert, mN
20. Valbjøm, Anne Julie, mN,
21. Waldemar’, Lars, mN,
22. Wrang, Poul, mF,

3.Z
Lektor Karen Gr. Jensen

1. Buch-Larsen, Henrik, mF
2. Clausen, Winni Christine, mF
3. Elze, Karin, mN
4. Franke, Tony, mF
5. Hansen, Lone, mF
6. Jacobsen, Kirsten Thorsgaard, mN
7. Jensen, Lars, mN
8. Jessen, Hanne, mF
9. Jørgensen, Susanne Thygesen, mN

10. Kaufmann, Flemming, mF
11. Kiyhlmand, Anne-Marie, mF
12. Langholz, Elisabeth Marie, mN
13. Mygil, Bjørn, mF
14. Nielsen, Anette, mN
15. Nielsen, Vibeke Blach, mN
16. Novak, Arne, mS
17. Olesen, Jette Bengt, mN
18. Philipsen, Dorte, mN
19. Schmidt, Bjarne, mF
20. Simonsen, Hans Erich, mN
21. Stoltenborg, Claus, mF

3.U
Lektor Hans Madsen Petersen

1. Bachmann, Charlotte Schebel, 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 Chr., mF
11. Jensen, Jette Ellen Marie, mF
12. Jørgensen, Ulla Vang, mF
13. Kjærsgaard, Lene, mF
14. Lorenzen, Marion, mF
15. Markussen, Birgitte, mF
16. Petersen, Merete Rubeck, mF
17. Petersen, Vibeke Anne, mF
18. Ross, Jørgen Henrik, mF
19. Udesen, Klaus, mF
20. Zachariassen, Svend. mF
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2.a
Adjunkt Jytte Lohff

1. Als, John Erik, sS
2. Christensen, Tine Ottzen, sN
3. Dohn, Karin Birgitte, sN
4. Frederiksen, Mette, sN
5. Hansen, Michael Skriver, sS
6. Hüttmann, Heidi, sS
7. Hack, Gitte, sN
8. Jensen, Keld, sN
9. Jørgensen, Flemming, sN

10. Larsen, Annie, sN
11. Lindberg, Mogens, sS
12. Olesen, Anne-Birgitte Zoega, sN
13. Paulsen, Susanne, sN
14. Petersen, Anette Volf, sN, R
15. Petersen, Harme Kjeldgård, sN
16. Plum, Jens Munk, sN
17. Skånstrøm, Morten, sS
18. Sørensen, Christel, sN, R

2.b
Adjunkt Troels Petersen

1. Andersen, Tanja Toming, sN
2. Berg, Margrethe Münster, sN
3. Brodersen, Dorrit, sN
4. Geffke, Susanne Ingemann, sN
5. Hansen, Gitte Camilla Pallisgård, sN
6. Hansen, Rita, sN
7. Iversen, Tine, sN
8. Jensen, Elin Risbjerg, sN
9. Jensen, Ellen Bjerre, sS

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

2.x
Lektor Erik Eriksen

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

10. Kjærgaard, Anders Grum, mN
11. Knudsen, Tina Christine, mN
12. Lange, Kathrine Wiborg, mN
13. Lesch, Betina, mS
14. Løper, Jan Morten, mN
15. Madsen, Hanne Bitten, mS
16. Madsen, Marianne, mF
17. Møller, Karen Margrethe, mF
18. Nielsen, Jens Jørgen, mF
19. Nør, Mads Chr. Rehhoff, mF
20. Pedersen, Ria Ketty, mN
21. Petersen, Lars Chr. Ragus, mF, R
22. Rasmussen, Philip Albert, mF, R
23. Roulund, Peter, mS, R
24. Schmidt, Daniel Skjold, mF
25. Tagesen, Peter Gram, mS, R
26. Thomsen, Tony Cords, mF

2.y
Lektor Biøm Rohde

1. Andresen, Jens, mS
2. Brodersen, Jørgen Peter, mN
3. Duus, Gitte, mN
4. Frederiksen, John Guttorm, mF
5. Gadeberg, Hanne, mN,
6. Hansen, Anne Marie Birgitte, mF
7. Holm, Anne Sofie Theiss, mN
8. Holm, Mette Karina, mN
9. Jacobsen, Erling Asbjørn, mF

10. Jensen, Tenna Porep, mF
11. Jørgensen, Asger Sandhøj, mN
12. Jørgensen, Dermis Jessen, mN
13. Jørgensen, Lars, mF
14. Kreilgaard, Morten Rahbek, mS
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8. Hansen, Anne-Marie, mF
9. Hansen, Finn Hybjerg, mF

10. Hansen, Gitte, mN
11. Hansen, Per, mF
12. Jensen, Claus Michael de Serene, mS
13. Jensen, Peter Brandt, mN
14. Koch, Lars Henrik, mS
15. Kristiansen, Åge Dalby, mN
16. Lei, Karen Marie Christensen, mF
17. Ludwigsen, Pernille Fregerslev, mN
18. Lyhne, Lone, mN
19. Madsen, Marianne Lundegård, mF
20. Nissen, Troels Lyck, mF
21. Simonsen, Majbrith Bak, mS
22. Stender, Michael, mF
23. Stricker, Bettine Høgh, mF

15. Kristiansen, Connie Dalby, mN
16. Kryhlmand, Kirsten, mF
17. Kühne, Peter, mN
18. Petersen, Hans Chr. Becker, mF
19. Samuelsen, Bettina, mN
20. Schütt, Lotte, mF
21. Sumborg, Jens-Jørgen, mF
22. Winther, Henrik, mF

2.Z
Adjunkt Hannelore Andersen

1. Baunsgaard, Susanne, mF
2. Bennike, Thomas, mN
3. Brøndal, Paul Erik, mS
4. Buch-Hansen, Niels, mF
5. Bøtteher, Charlotte, mN
6. Christensen, Anders Kjaerulff, mS
7. Engel, Grith, mF

2.U
Lektor G. Weitling

1. Andersson, Tage Wendorff, mF
2. Christensen, Lilian Adler, mN
3. Davidsen, Esther Bylow, mN
4. Dengsøe, Ingrid Sofie, mF
5. Duus, Anne Birgitte, mF
6. Grabski, Laila, mF
7. Hakala, Bo Christian, mN
8. Hansen, Lars, mF
9. Hansen, Rune, mF

10. Hansen, Ulla Jæger, mF
11. Iversen, Bente, mN
12. Jensen, Jørn Jakob, mF
13. Jensen, Stig Karl, mF
14. Jespersen, Susanne, mN
15. Johansen, Marianne Kisendal, mF
16. Jørgensen, Niels Jørgen, mS
17. Lei, Lorenz Christensen, mF
18. Matthiesen, Dora Elisabeth, mN
19. Meier, Karen Birgit, mN
20. Mortensen, Marianne Flodgaard, mN
21. Maagaard, Inge, mN
22. Nør, Morten, mF
23. Petersen, Thomas Rune Brodde, mN
24. Wolff, Jette, mN
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l.a
Adjunkt Hanne Brygmann

1. Andersson, Ingelise Hile
2. Blom, Lene, R
3. Carlslund, Anne Charlotte
4. Clausen, Vivi
5. Høj, Anette
6. Jensen, Gitte
7. Jensen, Lars
8. Johannsen, Bente
9. Kapper, Torben

10. Larsen, Hanne Frost
11. Møller, Mette Harboe
12. Nielsen, Jane Krogmann
13. Nissen, Vibeke
14. Pedersen, Henriette Møller
15. Randeris, Ulla, R
16. Rasmussen, Esben Egede
17. Renner, Lisa, R
18. Reventlow, Elsebeth Ikkala
19. Smith, Jakob David, R
20. Tychsen, Karen
21. Wolff, Jeanett

l.b
Adjunkt Gunnar Schwarz

1. Andersen, Lisbeth Susanne
2. Andersen, Vivi
3. Christiansen, Gitte
4. Erfurt, Niels
5. Erichsen, Helle Harloff
6. Franke, May-Britt
7. Gottschalk, Hanne
8. Hammerstrøm, Anette
9. Kjærgaard, Marianne Christensen

10. Nielsen, Merete Puk
11. Paulsen, Elke
12. Pedersen, Birgith Lillkjaer
13. Petersen, Berit
14. Petersen, Jane Rubeck
15. Petersen, Mette Jessen
16. Rudbeck, Hanne
17. Thomsen, Lone Geer
18. Tychsen, Kirsten
19. Tygesen, Mogens
20. Winkler, Ulla

1 .x
Lektor I.-H. Stenderup Jensen

1. Bernhard, Lars
2. Frederiksen, Morten, R
3. Jacobsen, Christian Akim, T
4. Jankowski, Marion, T
5. Jensen, Kirsten
6. Jensen, Tine Jul, R
7. Jørgensen, Helle
8. Jørgensen, Susanne, T
9. Küseler, Dorthe Christine, T

10. Lauridsen, Charlotte
11. Lorenzen, Maike, T
12. Løbner, Anders Gormsen, T
13. Løbner, Martin Gormsen, T
14. Mathiesen, Claus Iskov, T
15. Mygil, Walter, T
16. Nahrstedt, Birgit, T
17. Nielsen, Anne-Dorthe, T
18. Nielsen, Lise Møller
19. Paulsen, Lisette Pelck, T
20. Pedersen, Henrik Solkær
21. Petersen, Carsten Vase, T
22. Povlsen, Gitte, T
23. Rasmussen, Lisbet, T
24. Steg, Dorte Jepsen
25. Sørensen, Jane, T

iy
Lektor Henning Jessen

1. Andreassen, Peter Jyde
2. Bek, Annette
3. Bøttger, Dorit
4. Christensen, Bente
5. Clausen, Lise Bragh
6. Hansen, Hans Nørgård
7. Hansen, Niels Lausten
8. Heiss, Allan
9. Hermann, Dorte Reinholdt

10. Holst, Susse Maria
11. Jensen, Thorkild
12. Jørgensen, Birgitte Paulli
13. Nielsen, Jette Jul
14. Nielsen, Leif
15. Pedersen, Jan Gaardsted
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16. Pedersen, Rikke Maribo
17. Petersen, Henrik Agdrup
18. Preisel, Charlotte
19. Sørensen, Helle
20. Vieth, Søren
21. Wildenschild, Lisa Britt
22. Voigt, Marianne
23. Wrang, Mette
24. Zanchetta, Dennis

l.z
Adjunkt Inge-Lise Henneberg Nielsen

1. Andresen, Helene
2. Christensen, Marie
3. Christensen, Tove
4. Egelund, Anne Berg
5. Frederiksen, Mogens
6. Hansen, Bent
7. Hansen, Henrik
8. Hansen, Ole Ertløv
9. Hess, Carsten

10. Hohwü-Christensen, Erik
11. Jacobsen, Jette
12. Klauber, Stefan G.
13. Knudsen, Jan Lomholt
14. Krogh-Nielsen, Mette
15. Kuhn, Anja
16. Moldt, Gitte
17. Neitzel, Tina
18. Pedersen, Stiig Hom
19. Petersen, Dorthe
20. Petersen, Søren Asbjørn
21. Petersen, Vibeke
22, Schack, Jesper
23. Sørensen, Helle
24. Sørensen, Jørgen Frederik Bornholt

l.u
Adjunkt Ragnhild Rohde

1. Abrahamsen, Ronnie
2. Christensen, Anne-Marie
3. Christensen, Heidi
4. Damgaard, Rikke Marie
5. Emmler, Kenneth
6. Friis, Anne Helene
7. Hansen, Anne Mette
8. Hansen, Lone Bonde

9. Hansen, Torben Spang
10. Kock, Nicolas
11. Kaad, Leif
12. Olesen, Jesper
13. Petersen, Erik Pugholm
14. Petersen, Eva
15. Richter, Troels
16. Rudbeck, Birgitta B.
17. Schmidt, Thomas Damgaard
18. Skov, Ulla Winkel
19. Stender, Pernille
20. Søby, Henrik
21. Winsløv, Jan-Henrik
22. Wonsyld, Tina
23. Ostergaard, Olav Hjort

HF

2.q
Adjunkt Jens M. Steffensen

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

10. Jensen, Lene
11. Jensen, Merete Fog
12. Jørgensen, Helen Düring
13. Jørgensen, Lotte
14. Lehmann, Conni
15. Mellerup, Lisbeth
16. Mortensen, Karina
17. Olsen, Dorthe M.
18. Overvad, Mogens
19. Petersen, Alice L.
20. Petersen, Lone
21. Pinholt, Knud A. V.
22. Polaszk, Jan
23. Schmidt, Maja
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2.p
Adjunkt Helle Christiansen

1. Andsager, Anette
2. Fjalland, Lene
3. Hansen, Dina
4. Harboe, Hanne
5. Hartmann, Dorthe
6. Hess, Johannes
7. Hjehnholm, Jonna
8. Hoffmann, Janne
9. Jensen, Birte Sidenius

10. Jørgensen, Susanne
12. Matzen, Hella
13. Michelsen, Peter
14. Mortensen, Britta F.
16. Petersen, Helle Juhl
15. Pilgren, Brita
17. Raarup, Grith
18. Sangild, Helle Athene
19. Søberg, Marie
20. Thordsen, Vibeke
21. Vinum, Lars
22. Wilche, Henrik

2.r
Adjunkt P. Jordt Jørgensen

1. Bonde, Ellen
2. Gregersen, Lene Egholm
3. Hallenberg, Jane
4. Hansen, Steen Anker
5. Iversen, Gerda
6. Jæger, Helle
7. Jørgensen, Marianne
8. Jørgensen, Tommy J.
9. Kjær, Lars R.

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

2.t
Adjunkt Jens Ove Holm

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

10. Jespersen, Bente
11. Jessen, Lene
12. Jørgensen, Leif Hummel
13. Kellmann, Helle
14. Klemmensen, Bente
15. Lange, Jette B.
16. Larsen, Bjørn Holst
17. Lundt, John
18. Nissen, Henrik
19. Petersen, Gunver Wetke
20. Skov, Gitte Winkel
21. Troels, Susanne
22. Zachariassen, Kirsten E.

lq
Adjunkt Kirsten Milling Nielsen

1. Anderson, Inge
2. Bagge, Susanne
3. Bossen, Annette M.
4. Buch, Gitte
5. Callesen, John
6. Callesen, Susanne
7. Danielsen, Kirsten
8. Eriksen, Birgit Torre
9. Hansen, Morten Krause

10. Hansen, Søren Kjeldgaard
11. Iversen-Møller, Henriette
12. Jacobsen, Vivi
13. Jensen, Lena Agergaard
14. Jensen, Palle
15. Johnsen, Hanne
16. Johnsen, Helle
17. Kristensen, Pia
18. Krogh, Lars Fentz
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19. Lambæk, Kirsten
20. Meier, Inger Tybjerg
21. Nielsen, Hanne Lykke
22. Pedersen, Jette Fløe
23. Petersen, Else
24. Petersen, Marianne
25. Sørensen, Claus Hegelund
26. Sørensen, Aase Margrethe
27. Taastrøm, Henrik

l.p
Adjunkt Jørgen Olaf Nielsen

1. Andersen, Linda
2. Andersen, Lars Thorslund
3. Anthonsen, Ole
4. Bonde, Pia
5. Boye, Rita Helene
6. Bruus, Susan
7. Christensen, Anne
8. Christensen, Marlene M.
9. Christensen, Susanne

10. Hansen, Eva
11. Hansen, Tom Ove W.
12. Jacobsen, Mette Munk
13. Jensen, Hanne Mink
14. Kohlenberg, Morten
15. Lassen, Claus Bo
16. Lützen, Helle
17. Madsen, Tove
18. Mathiasen, Lars Ole
19. Nielsen, Birgitte Friis
20. Nissen, Herdis
21. Olsen, Kaja
22. Olsen, Marianne Hartmann
23. Petersen, Birgit Schelde
24. Petersen, Nina
25. Seelk, Anette

l.r
Adjunkt Jette Jørgensen

1. Alnor, Dorte
2. Andresen, Jette
3. Bossen, Susanne M.
4. Gerber, John
5. Gregersen, Annette R.
6. Hansen, Anette

7. Hansen, Michael Lund
8. Hinrichsen, Bent
9. Jakobsen, Finn

10. Jensen, Hanne E.
11. Jørgensen, Hanne
12. Kofoed-Nielsen, Susanne
13. Liebe-Lindgreen, Jens
15. Moos, Ida Berit
16. Neumann, Anne Grethe
17. Nielsen, Linda
18. Pedersen, Tine
19. Petersen, Martin
20. Rose, Jette
21. Skelgaard, Grethe
22. Sørensen, Helle
23. Sørensen, Solveig
24. Sørensen, Susanne
25. Therling, Frank
26. Uekermann, Henrik

l.t
Adjunkt Grethe de Neergaard

1. Bertelsen, Lone
2. Bertelsen, Susanne
3. Brüning, Britta
4. Faurholm, Inger
5. Hansen, Hanne Birgitte
6. Hansen, Helle K.
7. Hvalsøe, Anders Kaas
8. Høier, Bent
9. Jensen, Kirsten Vandel

10. Jensen, Ralf Haugaard
11. Juultoft, Merete Juul V.
12. Kay, Marianne Ellegaard
13. Lorenzen, Connie Graul
14. Møller, Elsebeth
15. Møller, Søren
16. Nielsen, Hanne
17. Nielsen, Jeppe
18. Petersen, Anette
19. Steenholdt, Gitte
20. Sørensen, Anne-Mette
21. Sørensen, Kristian Nørby
22. Teichert, Anja
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