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Velkommen til Tønder Statsskole
Dette hæfte er først og fremmest udformet som et introduktions
skrift, der skal kunne fortælle noget om, hvilke muligheder Tøn
der Statsskole kan byde vore nye elever. Det er vort håb, at det 
i nogen grad vil kunne tjene dem som en art håndbog og derved 
lette dem overgangen til den nye arbejdsplads. - Men årsskriftet 
er selvsagt også tilbageskuende i den forstand, at det samtidig 
giver en beretning om nogle af de aktiviteter, der har udfoldet 
sig på skolen i det forløbne år.

Hans Otto Jensen.

Skolens struktur
Tønder Statsskole består af et fuldt udbygget to-sporet kursus til 
Højere Forberedelseseksamen, samt en gymnasieafdeling med 
sproglig og matematisk linie.

Valgmuligheder
I 1. gymnasieklasse kan eleverne vælge mellem en sproglig og 
en matematisk linie. Eleverne på den sidstnævnte linie skal der
til vælge, om de ønsker at læse engelsk eller tysk som andet 
fremmedsprog.

Ved overgangen til 2. gymnasieklasse skal eleverne vælge, om 
de ønsker undervisning i musik/sang, i formning/kunstforståelse 
eller i film- og tv-kundskab. Dertil vil den matematiske linie, når 
forholdene tillader det, og der er elever og lærere til det, kunne 
deles i en matematisk-fysisk, en naturfaglig og en samfundsfag
lig gren. Den sproglige linie kan tilsvarende deles i en nysprog
lig, en klassisk sproglig, en musiksproglig og en samfundssprog
lig gren.

Tønder Statsskole kan byde på fem af disse grene, idet den 
sproglige linie er delt i en nysproglig og en samfundssproglig 
gren, mens der på den matematiske linie findes en naturfaglig, 
en matematisk-fysisk og en samfundsmatematisk gren.
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Den matematisk-fysiske og den nysproglige gren svarer ret 
nøje til den gamle gymnasieordnings matematiske og nysprog
lige linier. Den naturfaglige, den samfundssproglige og den sam
fundsmatematiske gren er derimod nyskabelser, der for første 
gang er oprettet her ved skolen henholdsvis i 1967, 1974 og 
1975.

Den samfundssproglige gren afviger fra den nysproglige ved, 
at hovedvægten lægges på samfundsfag med særdisciplinerne 
økonomi, sociologi, politologi og international politik, ligesom 
faget geografi fortsætter i 2. og 3. g. Timerne hertil tages hoved
sagelig fra sprogfagene, sådan som det fremgår af nedenstående 
skema over særfagene på de to grene:

nysproglig samfundssprog
gren lig gren

2. g 3-g 2-g 3-g
Engelsk 4 6 3 51
Tysk 3 5 0 0
Latin 4 0 0 0
Samfundsfag 0 1 5 5
Geografi 0 0 3 2

1 Eventuelt tysk

Den naturfaglige gren afviger fra den matematisk-fysiske ved, 
at hovedvægten lægges på faget: biologi med biokemi, der ind
føres fra 2. g, samt ved, at faget geografi fortsætter op i 3. g, 
sådan som det fremgår af nedenstående skema over timeforde
lingen for de matematisk-naturvidenskabelige fag på de to grene:

matematisk- naturfaglig

Matematik

fysisk gren 
2-g 3.g

5 6

gren
2 - g 3. g

3 3
Fysik 3 5 2 2
Geografi 3 0 3 2
Biologi 0 3 3 7

Den samfundsmatematiske gren har samme timetal i sam
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fundsfag og geografi som den samfundssproglige. I matematik 
og fysik har den samme timetal som den naturfaglige, mens den 
i faget biologi følger den matematisk-fysiske. Endelig får de sam
fundsmatematiske elever 2 timer færre i kemi i 2. g sammen
lignet med de to andre matematiske grene.

matematisk- samfunds
fysisk gren matematisk gren
2-g 3-g 2-g 3-g

Matematik 5 6 3 3
Fysik 3 5 2 2
Kemi 3 0 1 0
Biologi 0 3 0 3
Geografi 3 0 3 2
Samfundsfag 0 1 5 5

Højere Forberedelseseksamen
omfatter en række fag, der er fælles for alle. Disse fællesfag er: 
dansk, religion, historie, biologi, geografi, matematik, engelsk, 
tysk, samfundsfag, musik/formning og idræt.

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud 
fra evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svaren
de til mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fælles
fagene mere indgående behandlet eller andre fag.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, ud
videt tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet 
formning 8, udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (fransk) 11, fy
sik 14, kemi 10, psykologi 6.

Inden 1. semester skal eleven vælge, om han ønsker musik el
ler formning som fællesfag. Før 2. semester skal han afgøre, om 
han ønsker nogen af tilvalgsfagene engelsk, fransk og fysik. Un
dervisningen i de øvrige tilvalgsfag begynder i 3. semester.

Eksamensordningen i gymnasiet
Enhver gymnasieelev skal til studentereksamen aflægge 10 prø
ver. På hver gren er der to (skriftlige) prøver, som kun giver én 
medtællende karakter, således at antallet af eksamenskarakterer 

5



bliver i alt 9. I de eksamensfag, hvor der ikke afholdes prøve, 
overføres årskarakteren som eksamenskarakter. I faget religion 
gives der én medtællende årskarakter.

Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i føl
gende fag:
1. g nysproglig: geografi.
1. g matematisk: engelsk/tysk.

Efter 2. gymnasieklasse afsluttes følgende fag med studenter
eksamen:
2. g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik.
2. g samfundssproglig: oltidtidskundskab, matematik.
2. g matematisk/fysisk: kemi, oldtidskundskab, geografi.
2. g naturfaglig og 2. g samfundsmatematisk: kemi, oldtidskund

skab.

De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.

Det bemærkes dog, at sproglige elever, der har valgt den sam
fundsfaglige gren, vil få årskaraktererne fra 1. g i latin og tysk 
(engelsk) overført som årskarakterer på det endelige studenterek
samensbevis. På den samfundssproglige gren afholdes der ikke 
studentereksamen i disse fag.

Reeksamination
For de fag, der efter 1. eller 2. gymnasieklasse afsluttes med stu
dentereksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:

En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen 
har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at komme til ny 
prøve i faget i august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at blive underkastet en prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenter
eksamen. Denne prøve tæller med blandt de 10 prøver, der kræ
ves aflagt, for at man kan bestå studentereksamen.

En elev, der efter de nævnte regler ønsker at gå op til reeksa
mination, skal give skolen meddelelse herom inden eksamenster- 
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minens afslutning. Eksamenskarakteren bliver da den ved re
eksaminationen opnåede.

Sygeeksamen
Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret i at fuld
føre eksamen, skal han snarest give skolen besked herom og ind
sende ansøgning om sygeeksamen med tilhørende lægeattest på 
en særlig blanket, som udleveres af skolen. Sygeeksamen om
fatter alle de prøver, som eksaminanden ikke har kunnet fuld
føre. Bemærk: en fuldført prøve kan ikke tages om.

Karakterskala og beståkriterier
Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 
1963 skal enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet udtryk
kes ved en af følgende karakterer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige 
karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at sum
men af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13.
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Eksamen er kun bestået, hvis dette krav er opfyldt såvel for 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Oprykning til næste klasse
En elev, der på grund af for mange forsømmelser ikke er blevet 
indstillet til eksamen, kan ikke oprykkes i næste klasse. Det 
samme gælder en elev, der har meldt sig til reeksamination, men 
er udeblevet fra eksamen.

Derudover kan lærerforsamlingen henstille til en elev, at han 
går klassen om. I dette tilfælde træffes den endelige bestem
melse om oprykning af eleven og hans forældre.

Karakterbøger
Der gives karakterer til alle elever i gymnasieafdelingen i decem
ber. Ved skoleårets slutning gives der desuden års- og eksamens
karakterer.

Elever, der er fyldt 18 år, har ret til selv at underskrive deres 
karakterbøger. For elever under 18 år underskriver en af for
ældrene.

Eksamensordningen i HF
Eksamen afholdes i de enkelte fag ved udgangen af det seme
ster, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er dog ikke eks
amen i fællesfagene musik, formning og idræt.

Timetallet i HF er som anført i nedenstående skema:

Fællesfag:

Dansk .........................................  
Religion ....................................  
Historie ....................................  
Biologi ......................................... 
Geografi ....................................  
Matematik ................................ 
Engelsk ....................................  
Tysk .........................................

Antallet af ugentlige timer
1. se 2. se 3. se 4. se

mester mester mester mester
3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
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Idræt ......................................... 2 2 0 0

Samfundsfag ................. ........  2 2 0 0
Musik/Formning ............. ........  2 2 0 0

Tilvalgsfag: Timetal Pointtal
Biologi ..................... . 0 0 4 4 8
Matematik ................ . 0 0 6 6 12
Engelsk ..................... . 4 4 7 7 7
Tysk ......................... . 0 0 5 5 10
Samfundsfag ........... . 0 0 3 3 6
Musik ......................... . 0 0 4 4 8
Formning ................ . 0 0 4 4 8
Idræt ......................... . 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog...... . 0 3 4 4 11
Fysik ......................... . 0 3 6 5 14
Kemi ......................... . 0 0 5 5 10
Psykologi ................ . 0 0 3 3 6

Hver HF-studerende skal desuden udarbejde en større skriftlig 
opgave i et af de fag, hvori den pågældende bliver undervist i 
2. kursusår (eller i faget geografi!). Eleven får en uge til den en
delige udformning af opgaven.

I denne »specialeuge« suspenderes undervisningen for 2. HF's 
vedkommende. Tidspunktet for specialeugen fastsættes af sko
len inden for perioden fra 1. december til udgangen af februar.

Som forberedelse til speciale-arbejdet skal hver enkelt HF-stu
derende i sidste halvdel af 2. semester udarbejde en større skrift
lig opgave i historie og i begyndelsen af 3. semester en tilsva
rende opgave i dansk. Disse opgaver skal fremvises ved den 
mundtlige prøve i de pågældende fag.

Sygeeksamen, karakterskala og beståkriterier
Reglerne er stort set de samme som ved studentereksamen. 
Reeksamination og omeksamen
En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, men ikke har 
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bestået eksamen, kan indstille sig til prøve i et eller flere fag ved 
den sygeeksamen, der afholdes i august-september.

I øvrigt kan en eksaminand, der ønsker at forbedre sit eksa
mensresultat, som selvstuderende gå op til eksamen i et eller flere 
fag ved den næste ordinære eksamen (maj-juni). Eksamen i de 
fag, der afsluttes efter 2. semester, vil dog kunne tages om i aug. 
-sept., hvis eksaminanden har fået karakteren 00 eller 03 i ved
kommende fag.

Skolens styrelse
Rektor: Hans Otto Jensen. Officiel træffetid: alle skoledage kl. 

13-14, men kan som regel træffes hele skoletiden igennem.
I den daglige administration bistås rektor af følgende:
Rektors stedfortræder, administrativ inspektor og regnskabsfører: 

lektor Kjeld Ejrnæs.
Indvendig inspektor og boginspektor: studielektor Bent Valeur.
Udvendig inspektor: lektor Ove Quistorff.
Bibliotekar: lektor Hågen Kiil.
Studievejleder ved HF-kurset: adjunkt Karlo Christensen. Kon

tortid: mandag kl. 13,35-14,30.
Studievejledere ved gymnasiet: adjunkt Niels Falsig og adjunkt 

Frederik Vest-Hansen. Kontortid: mandag kl. 13,35-14,30.
Erhvervsvejledere: adjunkt Karlo Christensen, adjunkt Niels Fal

sig og adjunkt Frederik Vest-Hansen.
Sekretærer: fru Edith Nielsen og fru Karen Ejrnæs.
Pedel: Laust Andersen.

Lærerforsamlingen
der ledes af rektor, består af samtlige lærere ved skolen. Den be
handler spørgsmål om elevernes forhold set i relation til deres 
standpunkt, herunder spørgsmålet om deres opflytning i en høje
re klasse.

Lærerrådet
består af samtlige fastansatte lærere ved skolen og ledes af en af 
rådet valgt formand. Det tager sig af anskaffelse af undervis
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ningsmidler og inventar inden for de givne bevillingsrammer og 
skal i øvrigt høres ved stillingsopslag, fag- og timefordeling, års
prøvernes omfang, evt. byggesager m.v. Formand: adjunkt Tuk 
Andreasen, næstformand: adjunkt Arne Kirkegaard Nielsen, se
kretær: adjunkt Poul Karlsson.

Samarbejdsudvalget
består af 4 lærere og 4 elevrepræsentanter plus rektor, der er for
mand. For tiden er medlemmerne: Hans Otto Jensen, Niels Falsig, 
Susanne Østerlund, Arne Kirkegaard Nielsen, Helge Krüger-Ras
mussen, samt Per Nielsen, 3x, Ole Riis, lq; Bent Christensen, 2p; 
og Elsebeth Bjerre, 3x.

Samarbejdsudvalget affatter skolens ordensreglement og tager 
sig af spørgsmål vedrørende fællestimer, skolekomedie, fritids
aktiviteter m.m. Det kan behandle enkelt-elevers forhold, hvis 
eleven er indforstået med det.
Elevrådet
Der vælges én repræsentant pr. klasse. Formand Per Nielsen, 3x; 
næstformand Ole Riis, lq; kasserer Jens Peder Bjerg, 2x; sekre
tærer Christel Mattesen, 3x, og Kim Madsen, 2y.

Skolenævnet
består af 4 medlemmer valgt af gymnasieafdelingens forældre
kreds, 2 valgt af lærerrådet, samt rektor, der er formand. Det 
holder møde 1—2 gange om året, diskuterer skoleforhold og fast
sætter dagsordenen for det årlige forældremøde for alle skolens 
forældre. Det nuværende skolenævn består af fru gårdejer Else 
Andersen, læge, fru Frauke Madsen, gårdejer Anders Horlück, 
fru gårdejer Ragnhild Dixen, lektor Hågen Kiil, adjunkt Niels 
Falsig samt rektor.

Statens Uddannelsesstøtte og andre legatmidler
Elever, der er fyldt 18 år, har adgang til at søge om stipendium 
fra Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgningsblanketter udleveres på 
skolen. Nye elever søger i begyndelsen af skoleåret, gamle elever 
fortrinsvis i slutningen af det forudgående skoleår. Det er en be
tingelse for tildeling af støtte, at eleven er studieegnet og studie
aktiv. I øvrigt afhænger støtten af forældrenes og ansøgerens 
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indkomst og formue. Men alle uddannelsessøgende over 18 år 
har nu — uden hensyn til deres økonomiske forhold - adgang til 
at optage statsgaranterede lån til almindelig bankrente.

Ansøgninger indleveres til studievejlederne og behandles af et 
stipendienævn bestående af rektor, lektor Kjeld Ejrnæs (formand), 
adjunkt Karlo Christensen, adjunkt Frederik Vest-Hansen, Per 
Nielsen, 3x, Ole Riis, Iq, Bent Christensen, 2p, og Elsebeth 
Bjerre, 3x.

I alt blev der i skoleåret 1978/79 fra SU uddelt 1.033.817 kr. 
i stipendier og 265.359 kr. som statsgaranterede lån til almin
delig bankrente.

Forældre til elever under 18 år kan søge den stedlige kommune 
om tildeling af den såkaldte Ungdomsydelse. Støttens størrelse 
afhænger også i dette tilfælde af forældrenes og elevens ind
komst og formue.

Endvidere er der enkelte private legater knyttet til skolen. »Ida 
Maria Henrichsens Mindelegat« kan søges af såvel nuværende 
som tidligere elever ved Tønder Statsskole. Søges på særlig blan
ket, der udleveres på skolen. Opslag i december måned.

»Adjunkt Carl August Sørensens Mindelegat«, »Den sønder- 
jydske Fonds Tønder-Studenterlegat«, »Peter Carl Hansens Min
delegat« og »Tønder Statsskoles Elevforenings legatfond« (særlig 
ansøgningsblanket!) kan alle søges af studerende med afgangs
eksamen fra Tønder Statsskole. Nærmere meddelelser ved opslag 
i maj måned.

Befordringsgodtgørelse
Alle elever, der bor i en afstand af 7 km eller mere fra skolen, 
vil kunne søge amtet om befordringsgodtgørelse, der ydes uanset 
forældrenes indkomst og formue. Nye elever vil få ansøgnings
skemaet tilsendt sammen med optagelsesbeviset, »gamle« elever 
vil få det udleveret på skolen i løbet af foråret. Det udfyldte ske
ma afleveres til rutebilchaufføren, subsidiært til nærmeste DSB- 
station, senest den 1. juli, så man kan få skoleårskortet udleveret 
inden skolens start.

Elever, der bliver udmeldt af skolen, eller som af anden årsag 
(flytning!) mister retten til fribefordring, skal straks tilbagesende 
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skoleårskortet til amtets undervisnings- og kulturforvaltning, 
Amtsgården, Flensborgvej 130, 6200 Åbenrå.

I enkelte tilfælde, hvor offentligt trafikmiddel ikke vil kunne 
benyttes, eller hvor eleven har 5 km eller mere til nærmeste bus
stop, kan der søges om tilskud til brug af eget befordringsmid
del. Ansøgning på særlig blanket, der udleveres og afleveres på 
skolen.

Faciliteter
Frokoststuen er fortrinsvis beregnet til spisning i frokostfrikvar
teret. I perioden ca. 1. september til ca. 15. april er frokoststuen 
»åben«, hvilket vil sige, at der til frokostfrikvarteret er dækket 
op med service og kogende vand til te og pulverkaffe. I øvrigt er 
frokoststuen forsynet med varmdriksautomat.

Frokoststuen vil også kunne bruges til ophold i mellemtimer 
- undtagen i de perioder, hvor den er taget i anvendelse til ter
minsprøver eller skriftlig eksamen. Til daglig er tobaksrygning 
tilladt - undtagen i frokostfrikvarteret, hvor det af hygiejniske 
grunde har vist sig mindre hensigtsmæssigt (opvasken!).

Dertil vil der på 1. sal i den tidligere rektorbolig blive indrettet 
et lokale til »studieområde« for elever, der har mellemtime. Efter 
planerne skulle ombygningen af rektorboligen være tilendebragt 
til det nye skoleårs start. Vi håber - og regner med, - at det sker!

Endelig kan de virkelig seriøst studerende søge tilflugt i bib
lioteket, hvis dette ikke er optaget til undervisningsformål. Her 
må man — af hensyn til kammeraterne - afholde sig fra forstyr
rende samtale. Rygende og spisende elever henvises til frokost
stuen. Der er fri adgang til benyttelse af håndbøgerne, men in
gen bøger må fjernes fra lokalerne.

Hjemlån og tilbagelevering af bøger fra biblioteket foregår 
hver dag i frikvartererne kl. 9.40 og kl. 11.45, og kun da. I øv
rigt henvises til reglerne på opslagstavlerne.

Opslagstavle og plakatvægge. Skolens opslagstavle findes på 
væggen til højre lige inden for indgangsdøren til hovedbygnin
gen. Den venstre halvdel er beregnet til skolens officielle med
delelser. Man vil her finde opslag om ferier, terminsprøver, 
skriftlige eksaminer, legater, officielle bekendtgørelser og skri
velser fra direktoratet m.v. Den højre halvdel er forbeholdt med- 
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deleiser fra elevrådet. Desuden kan man her - efter indhentet 
tilladelse fra elevrådsformanden - opsætte udklip m.v., som man 
finder har betydning for elevarbejdet og for skolen.

Da antallet af opslag fortsat er i stigen, er det på det sidste 
blevet nødvendigt at anbringe yderligere to »spanske vægge« på 
repos'en i stueetagen til de mere dagaktuelle meddelelser, såsom 
skemaændringer og mødeindkaldelser, - og igen er det tavlen til 
venstre, der er beregnet til de officielle opslag, mens tavlen til 
højre hører under elevrådet.

Derudover råder skolen over to plakatvægge, én i hovedbyg
ningen og én i faglokalefløjen. Her kan man få afløb for sin 
plakatglæde, men til gengæld er det af hensyn til malingen for
budt at ophænge plakater på vægge og døre. Husk at tage pla
kater og opslag ned igen. For gamle sager irriterer kammera
terne !

I øvrigt er det værd at mærke sig, at Tønder Statsskole fortsat 
er indrettet som »hjemmeklasseskole«, men at den alligevel er 
velforsynet med faglokaler. I den i 1961 tilbyggede fløj findes 
der faglokaler til kemi, fysik, geografi og biologi, samt særlige 
øvelseslokaler til biologi og fysik. Desuden råder skolen over 
2 gymnastiksale plus egen sportsplads. I den i 1962-65 ombyg
gede hovedfløj er der faglokaler til historie, samfundsfag og old
tidskundskab, mens musikken nu er anbragt i en af de pavilloner, 
der i 1978 blev opført på »Grønne Plads«, og formningslokalet 
i løbet af sommerferien vil blive overflyttet til stueetagen i den 
tidligere rektorbolig.

Størst betydning for elevernes trivsel har det nok haft, at vi 
almindeligvis har kunnet byde hver enkelt klasse et lokale, der 
var deres »eget«. Selv om skolen i de senere år har været inde 
i en stærk vækstperiode (1965 havde vi 231 elever, i det kom
mende skoleår må der påregnes et elevtal på ca. 430), forventer 
vi fortsat at kunne nøjes med ganske enkelte vandreklasser, idet 
opførelsen af de 3 pavilloner på »Grønne Plads« og inddragelsen 
af den tidligere rektorbolig i undervisningen har hjulpet betyde
ligt på lokalesituationen.
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Ordensregler
Som i alle de øvrige forhold er de tilgrundliggende regler fast
lagt af de centrale myndigheder, undervisningsministeriet og di
rektoratet, gennem bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulærskri
velser.

Det er heri fastslået, at der er mødepligt såvel for eleverne i 
HF-kurset som for gymnasieeleverne. Antager en gymnasieelevs 
forsømmelser et betænkeligt omfang, skal rektor 1) advare ele
ven mundtligt og 2) derefter sende eleven og hjemmet en skrift
lig advarsel. Hvis forsømmelserne alligevel fortsætter, skal 3) 
lærerforsamlingen afgøre, om det skal indstilles til direktoratet, 
at eleven ikke får tilladelse til at gå op til eksamen. En elev, der 
ikke har fået denne tilladelse, vil ikke kunne fortsætte i næste 
klasse.

For HF-afdelingen gælder tilsvarende, omend lidt skarpere reg
ler. I den nye bekendtgørelses § 5 hedder det således: »De stude
rende har pligt til at deltage i kursusundervisningen i fællesfag 
og i de tilvalgsfag, som de har tilmeldt sig, og til at udføre de 
skriftlige arbejder, som forlanges. Tilsidesættelse af denne pligt 
kan medføre bortvisning«.

Sygdom
Straks når en elev møder igen efter en sygeperiode, skal han 
medbringe en sygeseddel, som i første frikvarter afleveres på in
spektors kontor. For elever under 18 år skal sygesedlen udfær
diges af en af forældrene. Elever på 18 år og derover kan vælge 
mellem selv at skrive sygeseddel (skolen udleverer blanket) eller 
fortsat at lade forældrene skrive den; men valget er endeligt. 
Man kan ikke skifte fra den ene ordning til den anden. Elever, 
der er kommet for sent, skal samme dag henvende sig på rek
tors eller inspektors kontor og give oplysning om grunden. Hvis 
en elev på grund af pludselig sygdom ønsker at tage hjem i løbet 
af skoledagen, må han henvende sig til rektor eller den lærer, han 
skulle have haft, medbringende klasseprotokollen. På tilsvarende 
måde forholder man sig, hvis man ønsker at konsultere læge i 
skoletiden.
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Fritagelse for gymnastik
En elev vil på grund af sygdom kunne opnå fritagelse for le
gemsøvelser for en uge ad gangen - dog højst i 4 uger. Ønskes 
en sådan fritagelse, må eleven, hvis han er under 18 år, møde 
med en skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der er over 18 
år, har ret til selv at udfærdige anmodningen. Fritagelse ud over 
de 4 uger gives kun efter lægeattest. Denne udfærdiges på en 
særlig blanket, der udleveres på inspektionskontoret. Eleven må 
selv betale lægeattesten.

I øvrigt har skolens samarbejdsudvalg den 18. april 1974 udar
bejdet følgende ordensregler, der er gældende specielt for Tønder 
Statsskole:

1. Bortset fra ferier og fridage har skolens elever ubetinget mø
depligt. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom.
Elever, der har måttet forsømme skolen p.gr. af sygdom, 
skal, når de igen møder, aflevere en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Elever, der er 
gift eller fyldt 18 år, kan dog vælge selv at skrive disse syge- 
sedler. Blanketter hertil udleveres på inspektors kontor. Til 
enhver forsømmelse, der ikke skyldes sygdom eller anden 
uforudset, tvingende årsag, må rektors tilladelse indhentes 
senest dagen før, og der må foreligge vægtige grunde, for at 
den kan gives.

2. Eleverne skal møde rettidigt til hver time. Hvis en elev er 
kommet for sent, må han/hun samme dag henvende sig på 
rektors kontor og give oplysning om grunden.

3. Hvis en elev på grund af pludselig sygdom ønsker at forlade 
skolen i løbet af skoledagen, må han/hun henvende sig til 
rektor eller til den lærer, han/hun skulle have haft, for at 
blive noteret i klasseprotokollen.

4. Eleverne har normalt ret til at opholde sig i klasseværelset i 
frikvartererne; — dette må dog ikke blive til hinder for den 
normale og tilstrækkelige udluftning af lokalet.
Det er tilladt eleverne at forlade skolens område i frikvarte
rerne og fritimerne.
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5. Har en elev af en eller anden grund ikke kunnet udføre sit 
hjemmearbejde, skal meddelelse herom gives til den pågæl
dende lærer før timens begyndelse.

6. Skolens bøger skal være forsynet med bind og navn (klasse). 
Skolen påtager sig ikke ansvar for glemte eller bortkomne 
sager.

7. Indsamlinger må ikke finde sted uden samarbejdsudvalgets 
tilladelse. Det frarådes at efterlade penge, ure o.lign, i over
tøj eller mapper. Medbragte værdigenstande kan deponeres 
hos en af de inspektionshavende lærere.

8. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar vil 
blive forlangt erstattet.

9. Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården og i frokoststuen 
(dog ikke i spisefrikvarteret).

10.1 tilfælde af flytning skal den nye adresse straks meddeles til 
skolens kontor.

Bogordning
Lærebøger, håndbøger m.v. stilles til rådighed for eleverne som 
lån. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og even
tuel mishandling vil medføre erstatningskrav. Da skolens mulig
heder for at forny og supplere bogbestanden selvsagt er begræn
set, skal bøgerne være forsynet med et solidt omslag, og eleven 
skal notere sit navn på titelbladet. Der må derudover ikke note
res eller skrives til uden lærernes udtrykkelige anvisning.

Ved skoleårets begyndelse udleveres til hver elev en pakke 
med stilehæfter, kladdepapir m.v. i et omfang, der skønnes nød
vendigt til dækning af årets forbrug. I forbindelse med prøver o. 
lign, udleveres papirmateriale særskilt. Hvad eleven derudover 
måtte få brug for, indkøbes for egen regning, evt. ved elevrå
dets mellemkomst.

Eleverne
Ved slutningen af forrige års beretning (1. maj 1978) var skolens 
elevtal 303. Efter bestået studentereksamen udgik 59 elever, efter 
bestået HF-eksamen udgik 39 elever. Siden sommerferien har 
skolen modtage 161 indmeldelser, medens 12 elever har meldt 
sig ud.

17



Derefter er skolens elevtal (1. maj 1979) 354 (131 drenge og 
223 piger).

Elevernes bopæl fordelt på kommuner 1. maj 1979 fremgår af 
nedenstående oversigt. (1. kolonne betegner antallet af elever i 
HF-klasserne, 2. kolonne gymnasieklasserne og 3. kolonne det 
samlede elevtal).

Bredebro 2 19 21
Bov 2 2
Haderslev 1 1
Højer 13 27 40
Kolding 1 1
København 3 3
Løgumkloster 12 48 60
Nr. Rangstrup 5 6 11
Skærbæk 7 10 17
Sydslesvig 1 1 2
Sønderborg 1 1
Tinglev 5 31 36
Tønder 31 124 155
Varde 1 1
Viborg 1 1
Vojens 1 1
Aalborg 1 1
I alt 88 266 354

Hvor intet hjemsted er anført, bor faderen (forsørgeren) i Tønder. 
I de sproglige klasser (a+b) betyder S, at eleven er samfunds
sproglig, N, at eleven er nysproglig. I de matematiske klasser 
(x, y, z) betyder F, at eleven er matematisk/fysisk, N, at eleven 
er matematisk/naturfaglig, og S, at eleven er samfunds/matema- 
tisk.

3. gymnasieklasse
3a.

1. Karin Dorethe Christensen, 6.4.59. (Røj). N.
2. Anette Hansen, 28.6.60 (Løgumkloster). S.
3. Hanne Frisk Hansen, 11.8.60. N.
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4. Helle Hansen, 31.7.59 (Løgumkloster). S.
5. Hans Jensen, 26.10.59. S.
6. Marianne Irene Jensen, 1.10.59 (Løgumkloster). N.
7. Sussi Jensen, 26.2.60 (Løgumkloster). S.
8. Georg Andreas Jepsen, 10.12.58. N. (bror til nr. 7 i 2b).
9. Gundi Johannsen, 4.6.61. S.

10. Anne Marie Koch, 21.12.60. N.
11. Jens Christian Bak Kristensen, 2.2.60. S.
12. Finn Elkjær Larsen, 9.7.60. N.
13. Anne-Lise Lauritzen, 23.3.59 (Højer). S. (søster til nr. 13 

i Ib).
14. Inga Juhl Madsen, 5.5.60 (Løgumkloster). N. (søster til 

nr. 10 i la).
15. Grete Iversen Mamsen, 3.1.60 (Toghale). S.
16. Anni Oksen, 13.2.60 (Jejsing). S.
17. Anne Bodil Pallesen, 24.11.60. N.
18. Bjørg Hedelykke Pedersen, 3.9.60. N. (søster til nr. 14 i Ix).
19. Marianne Holt Sørensen, 7.4.60. S.
20. Helga Thomsen, 18.5.59 (Rens). N.
21. Eva Vestergaard, 10.12.60 (Sofiedal). S.

3x.
1. Elsebeth Bjerre, 12.2.60 (Visby). S.
2. Johanne Brodersen, 26.5.60 (Døstrup). F.
3. Karin Hagen, 27.5.60 (Visby). F.
4. John Lautrup Hansen, 27.3.60 (Ballum). F.
5. Ole Blomsgård Hansen, 24.12.59 (Højer). F.
6. John Hauerberg, 9.7.60. F.
7. Thomas Iwang, 21.1.59 (Øster Gammelby). N.
8. Marie Jakobsen, 28.10.59 (Randerup). S.
9. Peter Roll Jakobsen, 1.12.59 (Højer). N.

10. Torben Schmidt Jensen, 14.1.59 (Bredebro). S.
11. Lisbeth Johnsen, 8.10.60. F.
12. Frede Jørgensen, 22.6.59 (Højer). N.
13. Holger Kirkegaard, 27.2.59 (Bredebro). F.
14. Jakob Westermann Krog, 1.7.59 (Randerup). F.
15. Helle Vestergaard Laursen, 16.7.60. F.
16. Connie Kjærgaard Madsen, 5.1.59 (Gallehus). F.
17. Christel Tjørnelund Mattesen, 7.12.60. N.
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18. Henrik Lundegaard Mortensen, 16.4.59 (Højer). F.
19. Poul Erik Møller, 9.7.59 (Skast). F.
20. Per Nielsen, 13.5.60. F.
21. Marga Nissen, 25.12.58 (Bredebro). N.
22. Lis Roued Pedersen, 13.5.60. F.
23. Niels Rahr Schmidt, 29.12.59 (Westerland). S.
24. Bo Thomsen, 15.9.59 (Bredebro). N.
25. Per Urup, 24.11.59 (Højer). F.

dy.
1. Erik Bladt, 8.9.59 (Alslevkro). F.
2. Karsten Bock, 9.9.59 (Sofiedal). F.
3. Edit Christesen, 30.4.59 (Øster Højst). F.
4. Mette Marie Drøhse, 21.1.59 (Løgumkloster). F.
5. Michael Duns, 7.3.59. F.
6. Birgit Eskildsen, 25.4.59 (Øster Eløjst). F.
7. Henrik Eskildsen, 20.8.59 (Løgumkloster). F.
8. Birgitte Hansen, 13.12.60 (Vinum). S. (søster til nr. 7 i lz).
9. Magda Hansen, 9.11.58 (Løgumkloster). N.

10. Tove Thorup Hansen, 16.2.59 (Løgumkloster). F.
11. Jytte Jensen, 21.7.60 (Nr. Løgum). F.
12. Nina Roust Jensen, 21.2.59 (Jejsing). F.
13. Birte Jepsen, 8.5.59 (Løgumgårde). F. (søster til nr. 10 i ly).
14. Carsten Bo Madsen, 12.12.58. F.
15. Eva Muus, 18.3.60. N.
16. Annette Dyhr Petersen, 23.10.60. S. (søster til nr. 15 i Ix).
17. Erik Petersen, 12.1.60 (Ravsted). F.
18. Klaus Ørsted Petersen, 11.10.60. S.
19. Lise Petersen, 25.12.60 (Arrild). N.
20. Peter Petersen, 26.3.60 (Broderup). F.
21. Lillian Rohde, 17.5.59 (Løgumgaarde). N.
22. Christian Spindborg, 3.2.55 (Spindborg). S.
23. Manfred Sørensen, 22.7.59. S. (bror til nr. 20 i la).
24. Frode Kjems Uhre, 10.2.60. F. (bror til nr. 21 i ly).

2. gymnasieklasse
2a.

1. Pia Kragsig Christensen, 10.7.61 (Løgumkloster). N.
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2. Lisbeth Bergishagen Dons, 9.10.60 (Lydersholm). S.
3. Nis Peter Fey, 27.11.59 (Hostrup). S.
4. Anne Strandgaard Hansen, 23.4.61 (Skærbæk). S.
5. Hanne Marie Holt, 30.3.61. S.
6. Christa B. Hørløck, 13.10.61 (Løgumkloster). N.
7. Hans Jørn Møller Jensen, 22.4.60 (Løgumkloster). S.
8. Torben Viuff Jørgensen, 15.7.60. S.
9. Johannes Lausten Lydiksen, 14.3.60 (Gærup). S.

10. Helle Nolte, 6.9.60 (Løgumkloster). N.
11. Corinna Pedersen, 20.4.60. N.
12. Claus Piculell, 13.1.61 (Skærbæk). S.
13. Mette Rossen, 6.5.60 (Travsted). N.
14. Karin Ryborg, 24.5.61 (Møgeltønder). N.
15. Ingrid Margarethe Schmidt, 30.7.61 (Mjolden). S.
16. Per Thomsen, 16.6.60. S.
17. Susanne Thomsen, 6.5.60. S.
18. Birgitte Toldam, 24.7.60. N.
19. Esben Wolf, 18.11.61 (Jejsing). S.
20. Karin Wolgast, 31.7.61. N. (søster til nr. 22 i ly).

2b.
1. Bodil Christensen, 4.1.61 (Midtholm). S.
2. Lisbeth Christensen, 15.11.59 (Lendemark). N.
3. Lis Christiansen, 20.1.61. N.
4. Thea Lund Christiansen, 14.12.61. S.
5. Bodil Vestergaard Hansen, 8.9.61. N.
6. Joan Birkegaard Jensen, 18.8.60. S.
7. Peter Bruhn Jepsen, 16.4.60. S. (bror til nr. 8 i 3a).
8. Mette Laursen, 10.1.61. N.
9. Jeanette Lorenzen, 5.5.61. N.

10. Marianne Rostgaard Pedersen, 9.5.60 (Saksborg). S.

2x.
1. Tove Andersen, 22.9.60 (Øster Gammelby). N.
2. Jens Peder Bjerg, 12.11.60 (Hostrup). F.
3. Birgitte Beier Christiansen, 7.11.60. S.
4. Jytte Gellert, 24.8.60 (Ballum). F.
5. Flemming Andresen Gjelstrup, 16.6.60 (Bredebro). F.
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6. Niels Erik Ibsen, 30.3.60 (Gærup). S.
7. Bjarne Ipsen, 25.9.60. N.
8. Gerda Lausten, 24.4.60 (Gærup). F. (søster til nr. 11 i Iz).
9. René Mortensen, 5.1.60 (Bredebro). F.

10. Karen Margrethe Nielsen, 14.4.61 (Højer). S.
11. Karsten Kastberg Nielsen, 2.1.62 (Højer). F.
12. Jan Mølhave Pedersen, 1.7.60. S.
13. Lars Frimodt Pedersen, 4.9.60 (Højer). F. (bror til nr. 14).
14. Mette Frimodt Pedersen, 24.9.61 (Højer). F. (søster til nr. 13).
15. Helle Petersen, 29.9.61 (Højer). N.
16. Susanna Petersen, 21.11.60 (Øster Gammelby). F.
17. Hans Chresten Roost, 5.8.60. F.
18. Helen Lindholm Schmidt, 1.1.60 (Randerup). N.
19. Helle Sørensen, 21.3.60 (Højer). N.
20. Peter Sørensen, 6.7.60 (Nr. Vollum). F.

2y.
1. Jonna Christensen, 11.1.60 (Øster Højst). S.
2. Bodil Kragelund Hansen, 13.7.60 (Løgumgaard). S.
3. Kirsten Hansen, 28.3.60. N. (søster til nr. 4 i ly).
4. Elsebeth Jacobsen, 25.9.61 (Sdr. Busholm). S.
5. Flemming Johannsen, 31.8.61 (Løgumkloster). F.
6. Anna Lis Lauridsen, 7.5.61 (Øster Højst). F.
7. Susanne Linnet, 27.9.60 (Møgeltønder). S.
8. Michael Lyngø, 6.4.61 (Løgumkloster). F.
9. Henrik Lüth, 20.9.61 (Løgumkloster). F.

10. Kim Printz Madsen, 28.4.60. F.
11. Pia Bech Madsen, 10.4.60 (Løgumgaard). S.
12. Peter Mamsen, 11.5.60 (Møgeltønder). F.
13. Inge Michelsen, 2.8.60 (Jejsing). S.
14. Christian Backer Mogensen, 2.8.61 (Løgumkloster). F.
15. Lene Nørup-Nielsen, 29.12.61 (Løgumkloster). F.
16. Laila Schmidt Nissen, 20.3.60 (Løgumkloster). F.
17. Reimer Olsen, 27.10.60 (Toftlund). F.
18. Dorit Pedersen, 3.2.62 (Løgumkloster). F.
19. Mogens Graversgaard Pedersen, 26.8.61. F.
20. Jan Junker Petersen, 25.11.60. F.
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21. Ole Hjort Petersen, 8.7.59. S.
22. Isabel Straarup, 21.3.61 (Løgumkloster). N.

2z.
1. Mette Christesen, 10.8.61 (Rensmark). N.
2. Regine Hansen, 24.6.60 (Lendemark). F.
3. Ulla Oudrup Hansen, 12.10.61. F.
4. Annegrete Jensen, 26.10.60. N.
5. Jens Wolf Jespersen, 3.9.61. F.
6. Anna Lagoni, 27.10.60 (Burkal). F.
7. Birgitte Lundsberg Madsen, 11.9.61. F.
8. Jens Nielsen, 19.7.60 (Ravsted). S.
9. Morten Raffnsøe-Møller, 30.9.61. F.

10. Bjarne Riis, 8.7.61. N. (bror til nr. 18 i lq).
11. Karen Valeur, 8.10.61. F.
12. Jette Vinter-Jensen, 27.5.61. N.

1. gymnasieklasse
la.

1. Berit Bork Andreasen, 11.8.62 (Løgumkloster).
2. Anne-Mette Christensen, 28.12.62.
3. Sussie Dungart, 14.8.62 (Agerskov).
4. Sanne Hermannsen, 4.8.61 (Løgumkloster).
5. Anette Jensen, 22.8.62 (Øster Højst).
6. Tine Aarup Jensen, 10.5.62 (Løgumkloster).
7. Lars Bojsen Jepsen, 26.1.62 (Løgumkloster).
8. Heidi Kühn, 6.10.61.
9. Merete Langwadt, 15.11.61.

10. Sonja Juhl Madsen, 11.11.62 (Løgumkloster) (søster til 
nr. 14 i 3a).

11. Ulla Birthe Madsen, 31.10.62.
12. Gerda Memborg, 6.3.62.
13. Dorthe Müller, 14.9.61.
14. Marie Jensen Møller, 17.6.62.
15. Ingeborg Kastberg Nielsen, 17.11.62.
16. Ellen Stougaard Pedersen, 12.9.62 (Højer).
17. Helle Merete Pedersen, 6.12.62.
18. Karen Brandt Petersen, 20.4.63 (søster til nr. 17 i ly).
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19. Kirsten M. Raahauge, 19.11.62.
20. Hella Sørensen, 17.1.62. (søster til nr. 23 i 3y).
21. Jane Troelsen, 8.8.61.

Ib.
1. Helle Andersen, 23.6.62 (Højer).
2. Henriette Andersen, 7.8.61 (Skærbæk).
3. Willy Feddersen, 3.12.62 (Bylderup-Bov).
4. Hella Hansen, 13.10.61 (Rudbøl).
5. Lone Hansen, 24.10.61 (Tinglev).
6. Hanne Hørliick, 3.4.62 (Toftlund).
7. Finn Ilium, 11.4.61 (Burkal).
8. Anna Merethe Merrild Jensen, 24.1.62 (St. Jyndevad).
9. Helle Jessen, 21.4.61 (Tinglev).

10. Lis Johannsen, 29.4.61 (Tinglev).
11. Lillian Kirsten, 7.4.62.
12. Jørn Køhier Knudsen, 7.5.62.
13. Karen Marie Lauritzen, 2.4.62 (Rudbøl). (søster til nr. 13 

i 3a).
14. Anne Fredensborg Matthiesen, 13.1.62.
15. Merete Bjorholm Meier, 9.7.61 (Toftlund).
16. Inga Nielsen, 27.9.62.
17. Kirsten Nissen, 4.1.62 (Bolderup).
18. Linda Petersen, 4.1.61 (Højer).
19. Anders Quistorff, 5.2.61.
20. Anna Petersen Skødt, 20.4.61 (Bolderslev Skov).
21. Steen Silberg Thomsen, 13.4.62.
22. Ulla Thomsen, 30.6.62 (Bov Mark).
23. Max Wolff, 27.10.61 (Sølsted).

lx.
1. Hanne Helene Bendorff, 1.2.63 (Løgumkloster).
2. Bjarne Bomberg, 9.11.62.
3. Poul Erik Christensen, 21.8.61.
4. Ove Peter Danielsen, 12.10.62 (Gærup).
5. Stig Hansen, 16.8.61.
6. Andreas Jensen, 28.5.62 (Daler).
7. Holger Jepsen, 6.8.62 (Jejsing).
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8. Gurli Johannsen, 6.10.62 (Bedsted-Lø).
9. Anne Marie Damm Knudsen, 12.8.62 (Bedsted-Lø).

10. Birger Lindberg, 7.1.61 (Bredebro).
11. Janne Kastberg Madsen, 20.2.62 (Korntved).
12. Karin Lund Madsen, 16.12.62 (Højer).
13. Karin Margit Nielsen, 11.9.62 (Højer).
14. Kristen Hedelykke Pedersen, 25.9.62. (bror til nr. 18 i 3a).
15. Marianne Dyhr Petersen, 10.10.62. (søster til nr. 16 i 3y).
16. Mette Pørksen, 29.9.62.
17. Jesper Simonsen, 14.3.62.
18. Lone Magna Stenger, 18.3.62 (Skærbæk).
19. Tove Sønnichsen, 10.3.62 (Emmerske).
20. Hans Henning Bork Sørensen, 27.1.63 (Bedsted-Lø).
21. Jesper Tangbæk, 6.11.61.
22. Steffen Thomsen, 30.9.61.
23. Vibeke Tygesen, 2.7.62.

iy-
1. Knud Andersen, 11.1.62 (Ellehus).
2. Per Bossen, 17.11.62 (Sølsted).
3. Jørgen Fischer, 11.9.61.
4. Susanne Hansen, 8.10.61 (Jejsing). (søster til nr. 3 i 2y).
5. Søren Hansen, 18.5.62 (Abild). (bror til nr. 6 i Iz).
6. Hans-Christian Bruhn Hermannsen, 22.1.62 (Bolderslev).
7. Erling Hybschmann, 29.5.61 (Løgumkloster).
8. Esben Outzen Jensen, 4.4.62 (Løgumkloster).
9. Ulla Jensen, 20.1.62 (Løgumkloster).

10. Bent Jepsen, 17.12.61 (Løgumgårde). (bror til nr. 13 i 3y).
11. Yrsa Kjeldsen, 27.11.60 (Lydersholm).
12. Jørn Kjer, 10.10.61 (Bolderslev).
13. Flemming Matthiesen, 26.2.62 (Stade).
14. Kim Nielsen, 5.12.62. (bror til nr. 20 i 3x).
15. Lars Stensøe Oksen, 25.5.62 (Alslev).
16. Per Pedersen, 29.7.62 (Rørkær).
17. Lars Brandt Petersen, 15.6.61 (Jejsing). (bror til nr. 18 i la).
18. Margit Ratzer, 21.8.61 (Tinglev).
19. Dorothea Schäfer, 29.4.61 (Sottrup).
20. Nina Sørensen, 6.1.62 (Burkal).
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21. Thomas Uhre, 4.6.62. (bror til nr. 24 i 3y).
22. Henrik Martin Wolgast, 13.12.62. (bror til nr. 20 i 2a).

Iz.
1. Marianne Lemche Andersen, 19.7.62 (Branderup).
2. Niels Bundgaard, 30.7.62 (Højer).
3. Jens Dixen, 28.6.62 (Døstrup).
4. Ulrika Enemark, 30.10.62 (Tinglev).
5. Jeppe Guld, 6.11.62 (Østerby).
6. Helle Glenning Hansen, 23.4.61 (Abild). (søster til nr. 5 i ly)
7. Jens Christian Hansen, 8.6.62 (Vinum). (bror til nr. 8 i 3y).
8. Lene Lysemose Hansen, 23.11.62 (Bolderslev).
9. Evald Mailand Jørgensen, 28.9.61 (V. Gammelby).

10. Vivi Høegh Jørgensen, 8.5.61.
11. Kirstine Lausten, 10.10.61 (Gærup). (søster til nr. 8 i 2x).
12. Birgit Lorenzen, 10.8.61.
13. Bjørn Lorenzen, 9.4.62 (Smedager).
14. Marianne Madsen, 16.4.62 (Højer).
15. Dagmar Munkgård Møller, 4.12.61 (Bredebro).
16. Ingemarie Nissen, 11.12.61 (Ballum).
17. Christina Petersen, 25.1.62 (Visby).
18. Gert Petersen, 27.3.61.
19. Lisbeth Pørksen, 13.2.61 (Højer).
20. Morten Støvring, 11.11.61 (Bylderup).
21. Michael Pinkowsky Tersbøl, 22.7.61 (Skærbæk).
22. Therese Hays Thøgersen, 19.9.62 (Havneby).
23. Peter Tyge, 21.9.61.

HF-klasserne
2p.

1. Maria Bentin, 14.11.60 (Koldby).
2. Bent Christensen, 27.9.60 (Skærbæk).
3. Bodil Christensen, 19.4.59 (Aalborg).
4. Brian Tagmose Christensen, 14.1.60.
5. Ruth Eskildsen, 8.3.58 (Bedsted Lø).
6. Jonna Jessen, 29.3.60 (Sæd).
7. Helle Johannsen, 11.11.60 (Højer).
8. Liselotte Klint, 1.4.58.

26



9. Charlotte Ausum Knæhus, 1.2.61 (Rejsby).
10. Ulla Nord Kristoffersen, 27.7.58.
11. Bent Lassen, 17.2.60 (Frifelt).
12. Lisbeth Nørgaard Lauritzen, 14.7.57 (Padborg).
13. Evald Lorenzen, 21.1.59.
14. Lena Martensen, 19.6.60 (Sæd).
15. Jan Aagaard Nielsen, 5.10.60.
16. Lone Outzen, 27.6.60 (V. Gammelby).
17. Connie Petersen, 21.10.60 (Rens).
18. Kirsten Posselt, 17.9.58 (Møgeltønder).
19. Birgitte Poulsen, 10.1.59.
20. Jette Schulze, 23.3.55.
21. Laila Tønder, 17.12.56 (Eilum).

2^.
1. Anna Abildgaard, 29.12.58 (Nustrup).
2. Peter Bergmann, 10.3.56 (Emmerlev).
3. Rita Christiansen, 1.1.61 (Døstrup).
4. Elisabeth Ejlerskov, 9.8.57.
5. Matina Eriksen, 20.10.58 (Højer).
6. Dorte Ehlert Falch, 27.10.59.
7. Frank Gerlach, 16.12.59.
8. Britta Hansen, 29.7.60 (Roost).
9. Susanne Hansen, 28.10.59.

10. Conni Jessen, 10.7.60 (Lendemark).
11. Ester Knudsen, 30.3.60 (Alslev).
12. Helle Løbner, 29.4.60 (Løgumkloster).
13. Hanne Lønborg, 3.7.60 (Østerby).
14. Alfred Lindholm Raun, 15.5.57 (Lund).
15. Kaja Schrøder, 12.6.59 (Bønderby).
16. Jesper Steenholdt, 29.12.60.
17. Arne Sørensen, 16.12.60.
18. Bjarne Rask Sørensen, 4.8.56 (Døstrup).
19. Birgitte Kaae Trige, 27.4.60 (Øster Højst).
20. Christel Volquartzen, 5.7.60 (Møgeltønder).

lp.
1. Alice Andersen, 7.11.59 (Branderup).
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2. Kirsten Boy schau, 6.5.61 (Højer).
3. Susan Lund Christiansen, 10.2.61 (Øster Højst).
4. Anette Eckholdt, 3.3.62.
5. Maike Eichler, 26.4.62.
6. Birgit Christine Hansen, 17.9.60 (Daler).
7. Janne Bilgård Hansen, 20.6.60 (Skærbæk).
8. Jørg Bieling Hansen, 24.4.60.
9. Michael Hansen, 26.3.60.

10. Per Hansen, 13.1.61 (Højer).
11. Bente Bruun Jensen, 18.11.61.
12. Hanne Birkkjær Lauritzen, 13.1.62 (Skærbæk).
13. Ulla Nissen, 16.1.59 (Løgumkloster).
14. Hanne Schmidt, 21.5.61 (Højer).
15. Per Tranekjær Simonsen, 13.7.61 (Løgumkloster).
16. Anne Skov, 29.7.60 (Løgumkloster).
17. Lone Stork, 9.3.61.
18. Ghita Anette Svensen, 20.6.61 (Højer).
19. Hella Sønksen, 9.9.61 (Højer).
20. Jytte Termannsen, 20.5.54 (Løgumkloster).
21. Kim Thyssen, 17.7.61 (Skærbæk).
22. Erik Vestergaard, 1.4.61.
23. Ina Ahrenkiel Wilhelmsen, 7.8.61 (Daler).

Iq.
1. Pia Andersen, 15.7.61 (Bredebro).
2. Lone Levisen Bech, 3.4.61.
3. Mona Bruun, 22.9.61 (Skærbæk).
4. Jette Christiansen, 23.2.58 (Viborg).
5. Marianne Bøgesvang Hansen, 4.10.61 (Toftlund).
6. Mette Munk Jakobsen, 8.1.62.
7. Bente Jepsen, 26.4.61 (Padborg).
8. Inger Jepsen, 24.1.61 (Kolding).
9. Erik Lund, 10.5.60 (Sdr. Sejerslev).

10. Ea Schmidt Møller, 10.6.60.
11. Merete Møller, 10.9.60 (Skærbæk).
12. Conny Ottsen, 3.7.61.
13. Hanne Pedersen, 4.11.60.
14. Peter Christian Petersen, 4.12.60 (Ravsted).
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15. Torben Petersen, 21.3.60.
16. Lola Laurberg Rasmussen, 1.7.60.
17. Lise Reenberg, 30.1.61.
18. Ole Riis, 6.5.60. (bror til nr. 10 i 2z).
19. Anne Marie Rosendal, 10.6.60 (Løgumkloster).
20. Jesper Christian Schmidt, 2.6.61 (Tinglev).
21. Karen Schmidt, 1.4.60 (Toftlund).
22. Carsten Simonsen, 23.10.60 (Toftlund).
23. Anders Leif Sørensen, 20.5.60.
24. Marie Tygesen, 23.9.60 (Tyvse).

Skolens lærere og fagfordeling
Adjunkt, cand. mag. Tuk Andreasen: samfundsfag 2abS, 2xyzS, 

lp, lq, 2PQ, historie 2y, 2p.
Lektor, cand. mag. Finn Christensen: geografi la, lb, 2xF, 2yzF, 

biologi 3xyN.
Lektor Jutta Christensen: kemi lx, ly, Iz, 2xF, 2yzF, 2xyzN, 

2xyzS, 2PQ.
Adjunkt Karlo Christensen: matematik 2a, lp, musik lb, Iz, 2ax, 

3a, 3yF, 2PQ.
Adjunkt, cand. scient. Detlef Dohrn: matematik la, 3xF, 2PQ, 

fysik 2PQ.
Lektor, cand. mag. Kjeld Ejrnæs: matematik lx, 2xyF, 3xyNS.
Adjunkt, cand. scient. Niels Falsig: matematik ly, 2yzF, 3yF.
Adjunkt, cand. mag. Kjeld Sten Hansen: samfundsfag 3axyS, 

dansk 2y, 2bz, 3y.
Lektor, cand. mag. Kirsten Hoick: fransk la, 2y, 3a, 3x, 1PQ.
Adjunkt, cand. mag. Marianne Højen: dansk 2a, 2q, musik la, 

lx, ly, 2byz, 3x, 3yNS, lq.
Rektor, cand. mag. Hans Otto Jensen: historie 2a, oldtidskund

skab lb.
Adjunkt, cand. scient. Ole Stener Jensen: matematik lb, 2xyzN, 

fysik ly, Iz, 2xyzS, lq.
Timelærer, cand. mag. Hanne Vibeke Jepsen: engelsk lq.
Timelærer Hans Henning Jochimsen: fløjtespil 2Q.
Adjunkt, cand. mag. Poul Karlsson: dansk la, 3a, lq, historie la, 

2bz, 2q.
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Lektor, cand. mag. Hågen Kiil: tysk la, lb, 3aN, lp, 2PQ.
Lektor, cand. mag. Inger Kiil: oldtidskundskab la, lx, ly, Iz, 2a, 

2bz, 2x, 2y, engelsk 3aS, latin la.
Adjunkt, cand. mag. Helge Krüger-Rasmussen: historie Ib, 3a, 

3x, 3y, idræt 2byz, 3ax, 3y, 2PQ.
Timelærer Ulla Lange: idræt lby, 2byz, 3ax, lp, Iq.
Adjunkt, cand. scient. Henning Larsen: matematik 2b, fysik lx, 

2xyF, 3xF, 3xyNS.
Kvotaansat adjunkt, cand. mag. Jens Frørup Madsen: dansk Ib, 

lz, 2x.
Adjunkt, cand. mag. Christin Nedergaard: engelsk Ib, lz, dansk 

lx, ly.
Adjunkt, cand. scient. Arne Kirkegaard Nielsen: fysik 2yzF, 

2xyzN, 2xyzS, 3yF, matematik lz.
Lektor, cand. theol. Christian Kastberg Nielsen: religion 2a, 2bz, 

2x, 2y, 3a, 3x, 3y, 2p, 2q, latin Ib.
Adjunkt, cand. mag. Max Kjær Nielsen: historie lx, ly, lz, 2x, 

lp, Iq, idræt laxz, lby, 2ax, Ipq.
Timelærer Kjeld Paulsen: guitarspil 2PQ.
Adjunkt, cand. mag. Else Marie Bjerg Pedersen: tysk lx, 2abN, 

Iq, engelsk 2PQ.
Kvotaansat adjunkt, cand. scient. Mogens Kjær Poulsen: biologi 

3a, 3yF.
Lektor, cand. mag. Ove Quistorff: fransk lx, ly, 2a, 2x, engelsk 

la, 2p.
Timelærer Lilly Refslund: formning 2ax, 2by, 3a, 3yF, 3x, 3yNS, 

lp, Ipq, 2PQ.
Lektor, cand. pæd. Jørgen Schøtt-Kristensen: engelsk ly, 3aN, lp, 

2q, psykologi 2PQ.
Lektor, cand. mag. Edith Simonsen: latin 2abN, fransk Ib, lz, 

2bz, 3y.
Adjunkt, fil. mag. et art. Hilkka Søndergaard: engelsk lx, 2abN, 

2abS, 2PQ.
Timelærer Hanne Steiner Sørensen: idræt laxz.
Organist Johannes Toft: orgelspil 2Q.
Timelærer Pia Trosbjerg: idræt laxz, 2ax, 2byz, 3ax, 3y.
Studielektor, cand. mag. Bent Valeur: geografi 2abS, 2xyzN, 

2xyzS, 3aS, 3xyNS, lp, Iq.
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Musikpædagog Else Valeur: klaverspil 2PQ.
Adjunkt, cand. mag. Frederik Vest-Hansen: dansk 3 x, lp, 2p.
Adjunkt, cand, scient. Susanne Østerlund: biologi 2xyzN, 3xF, 

3xyS, lp, lq, 2PQ.

Adjunkt Tuk Andreasen 
Hjejlen 80, 6270 Tønder 
Tlf. 72 35 77

Lektor Finn Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 7218 00

Adjunkt
Karlo Christensen 
Nygade 13, 6270 Tønder
Tlf. 72 27 78

Lektor Jutta Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 7218 00

Adjunkt Detlef Dohrn
Værftvej 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 31 63

Lektor Kjeld Ejrnæs 
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 72 19 52
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Adjunkt Niels Falsig 
Hjejlen 96, 6270 Tønder 
Tlf. 72 30 15

Adjunkt
Kjeld Sten Hansen 
Østergade 36, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 75

Lektor
Kirsten Hoick 
Østergade 17, 
6270 Tønder 
Tlf. 7210 95

Adjunkt Marianne Højen 
Popsensgade 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 39 12

Rektor
Hans Otto Jensen 
Digevej 16, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 29 49

Adjunkt
Ole Stener Jensen, 
Mågen 12, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 45 67

Timelærer Hanne Jepsen 
Hjejlen 75, 
6270 Tønder

Adjunkt Poul Karlsson 
Popsensgade 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 3912
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Lektor Hågen Kiil 
Frigrunden 7, 
6270 Tønder 
Tlf. 721317

Adjunkt
Helge Krüger-Rasmussen
Nørregade 30, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 63

Timelærer Ulla Lange 
Enghavevej 28, 
6240 Løgumkloster 
Tlf. 74 44 54

Adjunkt
Henning Larsen
Mågen 17, 6270 Tønder
Tlf. 72 40 62

Adjunkt
Jens Frørup Madsen
Krumom 14,
6270 Tønder

Adjunkt
Christin Nedergaard
Markgade 18, 
6270 Tønder
Tlf. 72 45 61

Adjunkt
Arne Kirkegaard Nielsen
Højervej 19, Møgel
tønder, 6270 Tønder
Tlf. 74 81 85
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Lektor
Christian Kastberg
Nielsen
Østergade 17, 
6270 Tønder
Tlf. 7210 95

Adjunkt
Max Kjær Nielsen 
Markgade 18, 
6270 Tønder
Tlf. 72 45 61

Timelærer Kjeld Paulsen 
Carstensgade 56, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 4158

Adjunkt
Else Marie Bjerg 
Pedersen,
Brede Bygade 26, 
6261 Bredebro
Tlf. 7417 67

Adjunkt
Mogens Kjær Poulsen 
Baldersbækvej 19, 
6682 Hovborg
Tlf. (05) 39 62 75

Lektor
Ove Quistorff
Værftvej 24, 
6270 Tønder
Tlf. 72 25 23

Timelærer 
Lilly Refslund 
Bygade 26, 
6775 Døstrup 
Tlf. 75 44 06

Lektor
Jørgen Schøtt-Kristensen
Spikergade 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 35 47
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Lektor Edith Simonsen
Frilandsvej 4, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 23 09

Adjunkt
Hilkka Søndergaard 
Åvej 10, 6270 Tønder
Tlf. 72 24 84

Timelærer
Hanne Steiner Sørensen
Østergade 75 A, 
6270 Tønder
Tlf. 72 28 24

Studielektor Bent Valeur
Kastaniealle 1, 
6270 Tønder
Tlf. 72 24 01

Musikpædagog 
Else Valeur 
Kastaniealle 1, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 24 01

Adjunkt
Frederik Vest-Hansen
Ulricks Allé 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 73

Adjunkt
Susanne Østerlund 
Ellum Bygade, 
6240 Løgumkloster 
Tlf. 74 45 40
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Sekretær Karen Ej
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 7219 52

Pedel Laust Andersen 
Kongevej 8, 6270 Tønder 
Tlf. 72 26 95

Ændringer i lærerkollegiet i årets løb
Pr. 1. august 1978 blev cand. mag. Frederik Vest-Hansen, cand. 
scient. Ole Stener Jensen, cand. mag. Christin Nedergaard og 
cand. mag. Max Kjær Nielsen ansat som overenskomstlønnede 
adjunkter, mens cand. scient. Mogens Kjær Poulsen og cand. mag. 
Jens Frørup Madsen ansattes som kvotalønnede adjunkter. Fra 
samme dato blev Hans Jochimsen, Kjeld Paulsen, Hanne Steiner 
Sørensen, Johannes Toft, Pia Trosbjerg og Else Valeur ansat som 
timelærere.

Pr. 1. november 1978 blev adjunkt, cand. pæd. Jørgen Schøtt- 
Kristensen udnævnt til lektor.

Pr. 1. januar 1979 ansattes cand. mag. Hanne Vibeke Jepsen 
som kvotalønnet adjunkt. Hanne Jepsen har desuden i forårs
semesteret 1979 gennemgået det praktiske kursus i undervis
ningsfærdighed i faget dansk. Vejledere: adjunkterne Marianne 
Højen og Frederik Vest-Hansen.

Ved kongelig resolution af 21. marts 1979 fik lektor i 34. løn- 



ramme Edith Simonsen bevilget afsked efter ansøgning på grund 
af alder fra den 31. juli 1979.

Øvrige aktiviteter

Fællestimer
Under den nye gymnasieordning kan der for gymnasiet og HF 
arrangeres en række fællestimer med oplæsning, koncerter, fore
drag om aktuelle problemer samt orientering om nye perspektiver 
inden for videnskab, kunst og politik (jfr. § 24 i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 16. juni 1971 om undervisningen 
i gymnasiet). Formålet med disse timer er at meddele eleverne en 
alsidig orientering under friere former, end det er muligt i den 
øvrige, mere pensabundne undervisning, og samtidig styrke ele
vernes fornemmelse af, at skolen er en helhed — til trods for alle 
delinger i linier, grene og klasser.

Fællestimerne kan dels anvendes til fællesarrangementer for 
samtlige elever, dels til arbejde af studiekredsagtig karakter. 
Medens elevernes deltagelse i fællesarrangementerne er obliga
torisk, er deres deltagelse i gruppearbejdet frivillig, idet de dog 
er forpligtede til at følge arbejdet i den eller de studiekredse, de 
har tilmeldt sig. Gruppearbejdet tilrettelægges i serier, der stræk
ker sig over 6-20 timer, og det står principielt åbent for alle 
elever. Dog kræves det, at mindst 10 elever har tilmeldt sig, for 
at en gruppe kan etableres.

Skolefester m.v.
Den 25. august er det skolens fødselsdag. Den plejer at blive 
markeret ved et arrangement i festsalen, efterfulgt af forskellige 
muntre konkurrencer. Eftermiddagen er helliget diverse sports
kampe mellem skoleholdet og tidligere elever, og dagen slutter 
med bal. Et udvalg bestående af lige dele elevrådsrepræsentanter 
og lærere tilrettelægger programmet for fødselsdagen, der i år af 
praktiske grunde er henlagt til fredag den 31. august.

Skolekomedien med tilhørende skolebal plejer at løbe af stabe
len kort før jul. Almindeligvis er det 2. g og 1. HF, der har stået 
for arrangementet. I 1978 opførte vi Holbergs »Barselsstuen« i 
adjunkterne Marianne Højens og Poul Karlssons instruktion.
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Temadage
I dagene 22.-24. november 1978 afholdtes tema-dage med fælles
titlen: »Tønder Amt som lokalsamfund«. Erfaringerne fra 1977 
sagde os, at temaet skulle have en mere samlet karakter, og her 
forsøgte vi os med en geografisk afgrænsning. Dette tema skulle 
også give deltagerne bedre muligheder for at trække på egne 
erfaringer, ligesom det var vigtigt for os at styrke forholdet til 
skolens omgivelser.

Skolens elever og lærere valgte sig ind på følgende grupper, der 
selv definerede deres emner:
1. Forurening i Tønder Amt?!, 2. Arbejdsløshed, 3. Fritidsmulig
heder, 4. Tønder bys historie, 5. Vesteregnens historie, 6. Sporten 
i Tønder, 7. Friserne, 8. Skoler og uddannelsessteder, 9. Tønder
virksomhed set indefra, 10. Institutionsmuligheder, 11. Lokal
pressen, 12. Tønders arkitektur, 13. De små lokalsamfunds over
levelsesmuligheder, 14. Rømø - muligheder og begrænsninger, 
15. Tønder som garnisonsby, 16. Grænsehandel, 17. Politiske 
partier, 18. Rotary, Odd Fellow og andre lukkede foreninger, 19.

Programmet for dagene var:

onsdag torsdag fredag

8-8.10 morgensamling morgensamling morgensamling

8.10-10.30 gruppearbejde gruppearbejde gruppearbejde

10.30-11 frokost frokost frokost

11-12.30 møde med SUC ekskursioner møde med 
lokalpressen

12.30-13.30 gruppearbejde gruppearbejde gruppearbejde

14-17 film om lokal
samfundet

film + 
volley-ball volley-ball

19.30- sønderjysk 
kaffebord

møde med 
erhvervslivet Fakkel-fest

38



Kriminalitet, 20. Boligforhold, 21. Marskens geografi, 22. Sprog 
- dialekter, 23. Løgumkloster, 24. Hva' mæ' kulturen?, 25. Kunst 
på Vesteregnen, 26. Kniplinger på Vesteregnen, 27. Livet på 
Vesteregnen i gamle dage, 28. Informationsgruppe, 29. Drama
gruppe, 30. Servicegruppe.
Morgensamlingerne bestod af praktiske informationer, sang og 
særdeles underholdende indslag fra dramagruppen.

Andreas Jørgensen fra Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg 
holdt et oplysende foredrag om de små lokalsamfunds overlevel
sesmuligheder.

I mødet med lokalpressen deltog redaktør C. Sylvest fra Vest
kysten og redaktør H. O. Sørensen fra Jydske Tidende, og der var 
en livlig debat om den lokale presses konkurrenceforhold og 
prioritering af nyhedsstoffet.

Om eftermiddagene vistes en mængde film om lokalsamfund 
og samtidig kørte vi en volley-ball turnering.

Den første aften arrangeredes sønderjysk kaffebord. Vi fore
viste gamle Tønderfilm og fik kommentarer af de indbudte gæ
ster: skotøjshandler Karl Nissen, Tønder, og Jakob Hansen, 
Aventoft.

I det offentlige møde med de lokale repræsentanter for arbejds
markedets parter i Tønder deltog: Robert Okholm, formand for 
Erhvervsrådet, Christian Henriksen, der er formand for den lo
kale arbejdsgiverforening, Hans Nicolaisen fra SID og Poul Pe
tersen fra Dansk Metalarbejderforbund. Emnerne var arbejdsløs
hed, byens erhvervsstruktur og lønforhold. Tilslutningen til mø
det fra elevernes og byens side var meget skuffende.

Temadagene afsluttedes fredag aften med revy og Fakkel-fest.

Hvad kom der så ud af det?
Gruppernes arbejde resulterede i en meget gennemarbejdet plan
cheudstilling. Til plancherne havde diverse institutioner, virk
somheder og enkeltpersoner, der var blevet besøgt i temadagene, 
udlånt og leveret forskelligt materiale. Plancheudstillingen de
monstrerede således til fulde det glimrende samarbejde mellem 
skolen og »verden udenfor«.

Ud over de faglige resultater kan vi på baggrund af grupper- 
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nes rapporter konstatere, at temadagene styrkede sammenholdet 
på skolen og kontakten mellem klasserne.

Afslutningsvis vil vi fremhæve den gode omtale, som de lo
kale aviser ydede hele arrangementet.

1. april 1979 
p.u.v.

Kjeld Sten Hansen Helge Krüger

Kor (KC+MH)
Koret har i år bestået af ca. 30 elever, der har haft en ugentlig 
prøveaften. Ved juletid opførtes en suite af græske Theodorakis
sange, og i marts måned deltog koret i tre opførelser af Carl 
Orff's oratorium »Carmina burana« sammen med de øvrige syd- 
og sønderjyske gymnasiers kor og Sønderjyllands Symfoni
orkester under ledelse af den schweiziske dirigent Willi Gohl.

Studie- og erhvervsorientering
1 .-2. HF
Kort indføring i aim. studietekniske principper og arbejdsmeto
der. Gennemgang af tilvalgsproblematikken. Studieorientering - 
individuel og kollektiv - bl.a. med besøg af studentervejledere 
fra universiteter og højere læreanstalter samt en erhvervsvejleder. 
Der har desuden været tilbudt besøg på forskellige uddannelses
institutioner.

Studievejledning i gymnasiet
1. g: I løbet af september og oktober har hver klasse haft studie
teknik i 6 timer.

Med henblik på grenvalget har der været afholdt et oriente
rende aftenmøde, og i hver af klasserne har der i januar fundet 
orientering sted i 3—4 timer.

Hertil kommer individuel vejledning.

2 .-3. g: Spredt over hele skoleåret har hver klasse haft erhvervs
orientering i 2-6 timer fulgt op af individuel vejledning.

Desuden har elever i 2.-3. g og 1—2. HF deltaget i nogle ar
rangementer på og uden for skolen:
1. Studieorienterende samtaler i 3 timer i skoletiden med stude-
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rende fra Aarhus, Odense og København.
2. En lørdagsekskursion til Aarhus Universitet med orientering 

om studierne jura, matematik, matematisk økonomi, statistik, 
kemi, geologi, geografi, astronomi.

3. En eftermiddagsekskursion til Sønderborg med besøg på Syge
plejehøj skolen, Sønderborg Teknikum og Handelshøjskoleaf
delingen i Sønderborg.

4. Et eftermiddagsarrangement på skolen, hvor eleverne kunne 
møde repræsentanter for nogle kortere uddannelser og for ar
bejdsmarkedet.

KC, NF, VH.

Tønder Statsskoles Hjælpefond
har i år modtaget bidrag fra forældrekredsen, Tønder kommune, 
Bredebro kommune, Løgumkloster kommune, Højer kommune, 
Skærbæk kommune, Tinglev kommune samt byens pengeinsti
tutter.

Vi er taknemlige for de modtagne beløb, som sætter os i stand 
til at gøre deltagelsen i ekskursioner, fællesarrangementer og 
sang- og sportsstævner økonomisk overkommelig for hjemmene.

»Tohu wa Bohu«
»Tohu wa Bohu« er et skoleblad for elever og lærere ved TS. I 
kraft af dette skulle det være et forum for debat og meningstil
kendegivelse i den forstand, at det skulle koordinere debatind
læg fra skolens elever. I realiteten bliver det dog ofte (altid?) til, 
at redaktionsstaben skriver næsten hele bladet - og det er jo lidt 
ensartet og trist både for redaktionsmedlemmer og læsere. Kort 
sagt bliver det ofte »tohu wa bohu«, der er hebraisk for tomt og 
øde.

En tilstand af »tohu wa bohu« (tomhed) oversættes ofte med 
ordet »kaos«, og sidste års redaktion kan garantere, at tomhed 
osse kan være en slags kaos. Men det ville jo unægteligt være en 
mere udfordrende og kreativ form for kaos, hvis den opstod fordi 
alle (eller i det mindste så mange som muligt) skolens elever fat
tede papir og pen og nedskrev det, hvis noget faldt dem for 
hjertet.
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Indtil dette sker, må vi håbe på, at dette års redaktion trods 
alle forhindringer vil præstere at skabe nogle interessante skole
blade (i år er det blevet til 6). I den forbindelse vil jeg til slut på 
den gamle redaktions vegne opfordre alle, såvel nye/gamle elever 
som nye/gamle lærere, til at bidrage til at skolebladet i år får 
gode betingelser for at udkomme jævnligt og med varieret stof 
dels ved at melde sig ind i redaktionen og dels ved at forfatte 
indlæg. Redaktionen.

»Faklen«
Faklen har i de senere år været styret kollektivt, og det samme 
har været tilfældet i år. Selvom Faklen i den senere tid har været 
arrangør for en del arrangementer, må man desværre nok kon
statere, at året som helhed betragtet har været et sløvt år med 
hensyn til fakkelarrangementerne.

Efterårets arrangementer var henholdsvis »Little Rock« og 
»Nis Pis Band« samt en »juleklip aften«, hvor de 20-30 frem
mødte sad og hyggede sig med klip, gløgg, musik og snak.

I den sidste del af året har Faklen arrangeret en jam-session, 
hvor lokale kræfter hovedsagelig var grundlag for aftenens mu
sik.

Kun 4 dage efter havde Faklen lavet et fodboldstævne i Tøn
derhallen, hvor de forskellige klasser stillede et eller flere hold. 
For at undgå elitehold, havde man påbudt, at der skulle være to 
drenge og to piger på banen fra hvert hold.

I skrivende stund er der arrangeret endnu et beatarrangement 
fredag d. 27/4 med gruppen »Hyldemor«. Det endelige regnskab 
bliver først fremlagt på et senere tidspunkt, men der bliver sik
kert et pænt overskud til at starte med næste år. Forhåbentlig 
kommer der mere blus i Faklen næste år, bestyrelsen glæder sig 
til at se nye kræfter i det kommende år.

Elevrådet
Elevrådet på Tønder Statsskole består af en repræsentant fra hver 
gymnasie- og HF-klasse, samt én ekstra repræsentant fra hver 
HF-årgang. Elevrådet er et organ, der varetager elevernes inter
esser. Dette sker både udadtil og indadtil gennem henholdsvis 
forskellige udvalg og elevernes egne faglige organisationer, DGS 
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(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) og LAK (Landssam
menslutningen Af Kursusstuderende). Af udvalgene skal specielt 
samarbejdsudvalget nævnes, da det er det udvalg, som har størst 
kompetence. (Samarbejdsudvalget består af 4 lærere, 4 elever og 
rektor som formand). Dette udvalg nedsætter som regel forskel
lige underudvalg, som skal tage sig af specielle områder, som 
f.eks. temadage, introduktion, byggesager m.m.

I disse udvalg er eleverne også repræsenteret, og herigennem 
får flere af skolens elever kendskab til det arbejde, som foregår 
på skolen udenfor undervisningstiden.

Elevrådet har i det forløbne år arbejdet på at få HF- og gym
nasieeleverne meldt ind i deres faglige organisationer, da de sene
ste uddannelsespolitiske beslutninger, bl.a. »passivitets«-cirkulæ- 
ret, har været af en sådan karakter, at det er nødvendigt for vor 
fremtid. Derfor har elevrådet også arbejdet indenfor de faglige 
organisationer for herigennem at styrke dem.

Der har i det forløbne år været afholdt elevrådsmøder en gang 
om ugen, og elevrådet har bl.a. arbejdet på følgende: SU-aktioner, 
fælles papirindkøb, temadage, forbedring af buskørselsordninger, 
plakatsalg samt at få en gymnasie- eller HF-elev indvalgt i 
amtscentralen for undervisningsmidler, m. m.

Til slut skal det nævnes, at det er nødvendigt, at der hvert år 
inddrages nye elever i elevrådsarbejdet, hvis elevrådet skal op
retholdes og vedligeholde dets funktioner. Derfor skal der lyde en 
kraftig opfordring til et talrigt opmøde på elevrådsmøderne.

Per Nielsen.

M skolens dagbog
1978:
16. juni: Translokation i festsalen. Rektor talte om »Åndelige 
surrogater«.
7—11. august: Skolen begynder igen efter sommerferien. Intro
duktionsdage for de nye elever.
1. september: Skolens fødselsdag. Fællesarrangement i festsalen 
med underholdning af kgl. skuespiller Niels Hinrichsen. I stedet 
for de traditionelle boldkampe mellem nuværende og »gamle« 
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elever var der i år arrangeret en fodboldkamp mellem lærere og 
elever. Efter hvad der erfares fra sædvanligvis upålidelig kilde 
vandt lærerholdet med 5—3. Dagen sluttede med et velbesøgt bal 
på skolen, hvor Little Rock spillede.
1. september: 2PQ på ekskursion til Vadehavet under ledelse af 
adjunkt Susanne Østerlund.
5. september: 2xyzN på ekskursion til Vadehavet under ledelse af 
adjunkt Susanne Østerlund.
6. september: 25 elever fra Skærbæk Kommuneskole på erhvervs
praktikbesøg på Tønder Statsskole. Orientering om gymnasiet og 
HF ved adjunkterne Vest-Hansen og Karlo Christensen. Besøg i 
klasserne.
11. september: 3xF på ekskursion til Vadehavet under ledelse af 
adjunkt Susanne Østerlund.
14. september: Regionsstævne i Åbenrå. Trods silende regn gen
nemførtes atletikkampene. Vi deltog i drengeatletik i yngste grup
pe, hvor vi blev nr. 5 ud af 8 hold. I pigeatletik blev vi nr. 6.
27. september: Fodboldkamp mod Sønderborg Amtsgymnasium. 
Den ordinære kamp endte 2-2, omkampen 1-1, hvorefter vi 
vandt straffesparkkonkurrencen med 4—3.
27. -29. september: 3a på ekskursion til København under ledelse 
af adjunkterne Helge Krüger og Kjær Poulsen.
5. oktober: Fodboldkamp i Sønderborg mod Sønderborg Stats
skole. Vi vandt 4-1 og var dermed nået frem til finalen.
10. oktober: Finalekamp mod Åbenrå Statsskole i Tønder. Den 
ordinære kamp endte 3-3, omkampen 0-0, hvorefter vi vandt 
straffesparkkonkurrencen med 5-4.
26. oktober: Fællesarrangement. Film og foredrag om det mo
derne Kina ved forfatteren Jens Bjerre.
30. oktober: Klasseforældremøde i ly.
1. november: Klasseforældremøde i la.
6. november: Klasseforældremøde i Iz.
8. november: lb og ly på ekskursion til Dannevirke og Hedeby 
under ledelse af adjunkterne Helge Krüger og Max Nielsen.
8. november: Klasseforældremøde i lb.
14. november: lp og lx på ekskursion til Dannevirke og Hedeby 
under ledelse af adjunkterne Max Nielsen og Tuk Andreasen.
18. november: Lektor Rosenkjærs mindelegat tildeltes i år over
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lærer Hans Bogh, Bredebro. Der var blomster ved mindetavlen 
fra fru rektor Randrup.
22. -24. november: Temadage for hele skolen. Se s. 38.
28. november: Det store samlede forældremøde med undervis
ningsminister Ritt Bjerregaard som foredragsholder. Der var 
mere end fuldt hus, spørgelysten var stor, og ministeren var som 
sædvanlig hurtig og klar i replikken. Ved det efterfølgende kaffe
bord aflagde lektor Kjeld Ejrnæs regnskab for Statsskolens Hjæl
pefond, mens rektor redegjorde for byggeri og elevtilgang.
1. december: »Åbent hus«. I festsalen var der arrangeret udstil
ling af elevarbejder fra temadagene. Derudover fik de besøgende 
lejlighed til at bese hele skolekomplekset og overvære undervis
ningen.
5. december: 12 elever fra Skærbæk Realskoles 9. klasse på er
hvervspraktikbesøg. Adjunkt Frederik Vest-Hansen gav en orien
tering om gymnasium og HF. Besøg i klasserne.
7. december: lq og lz på ekskursion til Dannevirke og Hedeby 
under ledelse af adjunkterne Max Nielsen og Tuk Andreasen.
11. december: Klasseforældremøde i lx.
15. december: Skolefest på Tønderhus og skolekomedie. 2g's og 
HF's elever opførte Holbergs »Barselsstuen«, instrueret af adjunk
terne Marianne Højen og Poul Karlsson.
22. december: Juleafslutning i festsalen. En kreds af elever op
førte et »julespil«. Skolens kor og orkester underholdt med sange 
af Theodorakis. Fru rektor Randrups legat tildeltes elev i 2. HF 
Bent Christensen og elev i 3x Ole Blomsgaard Hansen.

1979:
18. januar: »Grenvalgsmøde« for 1. gymnasieklasses elever og 
deres forældre. Rektor redegjorde for grenvalgsproblematikken. 
Derefter havde forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål til 
et panel bestående af ældre elever, og til slut var der individuel 
konsultation vedrørende grenvalget hos nogle af skolens elever 
og lærere.
23. -27. januar: 3. g på ekskursion til København under ledelse 
af lektor Jørgen Schøtt-Kristensen og adjunkterne Kjeld Sten 
Hansen og Henning Larsen.
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25. januar: Skolens volleyball-hold til stævne i Sønderborg un
der ledelse af lærer Ulla Lange.
31. januar: Orienteringsmøde i festsalen for aspiranter til 1. gym
nasieklasse og 1. HF. Ca. 220 var mødt. De nye optagelsesregler 
for HF og gymnasiet blev gennemgået af henholdsvis studievej
leder Karlo Christensen og rektor. Derefter havde forsamlingen 
lejlighed til at stille spørgsmål til to paneler bestående af ældre 
elever. Sidste del af mødet var henlagt til frokoststuen, hvor der 
var stor spørgelyst ved de fire borde, hvor lærere og elever stod 
til rådighed med individuel vejledning.
2. februar: Skolens håndholdhold til stævne i Fredericia under 
ledelse af adjunkt Helge Krüger. Vi vandt!
7. februar: Studieorientering for HF, samt 2. og 3. g under med
virken af et hold studerende udsendt af arbejdsdirektoratet, samt 
erhvervsvejleder Jens Nielsen, Toftlund, og skolens egne studie
vejledere.
14. februar: Fællesarrangement i festsalen: Filmen »Oprøret i 
Ådalen«.
22. februar: Skolens volleyball-hold til stævne i Kolding under 
ledelse af adjunkt Max Nielsen. Vi nåede frem til finalen, hvor 
vi blev besejret af Haderslev Katedralskole.
2. marts: I fortsættelse af håndboldstævnet den 2. februar gik 
vort skolehold videre til slutrunden ved et stævne i Ringe. Det 
blev til en tredieplads.
12. marts: Fællesarrangement i festsalen. Film om forsvaret - pro 
et contra!
13. marts: Skolens kor deltog i Frihedshallen i Sønderborg i op
førelsen af Carl Orff's »Carmina Burana« i samarbejde med de 
øvrige syd- og sønderjyske gymnasiekor og Sønderjyllands Sym
foniorkester. Dirigent: Willi Gohl.
14. marts: »Carmina Burana« opførtes i Haderslev-hallen.
15. marts: »Carmina Burana« opførtes i Deutsches Haus, Flens
borg.
21. marts: Ca. 70 elever fra HF og 2.-3. g til studieorientering på 
Handelshøjskolen, Sygeplejeskolen og Teknikum i Sønderborg. 
23—25. marts: 2x på studietur til Århus under ledelse af adjunk
terne Max Nielsen og Jens Frørup Madsen.
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29. marts: Fællesarrangement i festsalen. Wolf Biermann-pro
gram ved Maria Stenz og Poul Christensens kvartet.
3.-6. april: 2y på ekskursion til Det Sydfynske Øhav under le
delse af adjunkterne Tuk Andreasen og Helge Krüger.
5.-11. april: 2. hz på studierejse til Firenze under ledelse af 
adjunkterne Marianne Højen og Poul Karlsson.

I skoleårets løb har følgende fagkonsulenter besøgt skolen: 
lektor Viggo Petersen (matematik), lektor Erik Nielsen (fransk) 
og lektor Bent Olsen (musik). Desuden har skolen haft besøg af 
rejselektor Sigrid Pudelka (tysk).

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprø
verne er offentlige. Til at overvære disse samt translokationen, 
som afholdes fredag den 22. juni kl. 10,00, indbydes forældre og 
andre, der har interesse for skolen.

Til translokationen møder eleverne kl. 9,40.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august. Elever i 2.HF, 
2.g og 3.g møder kl. 9,00. Nye elever (l.HF og l.g) møder kl. 
10,00.

Tønder Statsskole og HF-kursus, den 4. maj 1979.

Hans Otto Jensen.
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Ferier og fridage
Efter sommerferien begynder skolen mandag den 13. august. 
»Gamle« elever møder kl. 9,00, nye elever (l.g og l.HF) kl. 10,00. 
I øvrigt er der for skoleåret 1979/80 fastsat følgende fridage og 
ferier (de nævnte dage er medregnet):

1979
Mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 24. december til fredag den 4. januar: Juleferie.

1980
Fredag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 31. marts til tirsdag den 8. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronning Margrethe IPs fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.
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