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Rosborg gymnasium
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.
Rektor:

Erling Kristensen.
Træffetid: Alle undervisningsdage kl. 12—13 eller efter aftale med kontoret.

Telejoner:
Kontor: (05) 83 23 22.
Lærerværelse: (05) 83 11 63.
Elevtelefon: (05) 83 27 08.
Sportshallen: (05) 83 01 07.
Pedel Arne Kjær Mortensen privat: (05) 85 52 33.

Skolenævnet ved Rosborg gymnasium:
Amtsrådsmedlem, gdr. Peer Skov Thulesen, »Lillebjerre«, 8764 Ale.
Amtscentralleder Viggo Haar, Bakkekammen 2, Jerlev, 7100 Vejle.
Fru Astrid Balle, Harevænget 18, 7100 Vejle.
Amtsrådsmedlem Simon P. Laursen, Højtoftegade 14, 8766 Nr. Snede.
Viceamtsborgmester Svend Christensen, Vejle Amtsråd, Kirkegade 25, 7100 Vejle.

Rosborg gymnasiums venner:

Bestyrelse:
Advokat Christian Munk, Ole Rømersvej 6, 710C Vejle.
Rektor Erling Kristensen, Rosborg gymnasium.
Fru Anna Haar, Bakkekammen 2, Jerlev, 7100 Vejle.
Adjunkt Helle Bøggild, Rosborg gymnasium.
Adjunkt Lene Tidemann, Rosborg gymnasium.
Stud. mag. Flemming Sørensen, Nyboesgade 70, 7100 Vejle.
Gymnasieelev Finn Yde-Andreasen, Grejsdals landevej 58, 7100 Vejle.
Revisorer:

Statsautoriseret revisor Per Knudsen, Kirsten Piils Vej 45, 7100 Vejle.
Salgschef Knud Rasmussen, Lundhusvej 14, 7100 Vejle.
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Velkomst til de nye elever/kursister
På skolens og egne vegne vil jeg gerne ønske jer til lykke med optagelsen på Ros
borg gymnasium.
Rosborg gymnasium har, som enhver anden gymnasieskole, til opgave at give studie
forberedelse og almen uddannelse. Skolen kan tilbyde vilje samt de nødvendige
pædagogiske, faglige og praktiske rammer for, at denne opgave skal lykkes.
Nogle af jer synes nok, at glosen »almen uddannelse« lyder noget abstrakt. Hvad
er der egentlig af reelt indhold i den? For mig har den almene uddannelse som et af
sine hovedformål at forberede til medmenneskeligt samvær og give demokratisk
erfaring. Den indeholder altså bestemt noget reelt og væsentligt.
I kan yde jeres bidrag til, at opgaven lykkes, ved at deltage aktivt i skolens liv
såvel i som udenfor timerne og ved at vise tolerance overfor jeres omgivelser.
Dette hæfte har til formål at give jer et første indtryk af livet på skolen samt give
jer visse praktiske oplysninger.
Jeg ønsker jer og jeres familier en god sommerferie og på gensyn mandag den 8.
august.
Erling Kristensen.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august 1977.
1. g og 1. HF møder kl. 10.
2. g, 3. g og 2. FIF møder kl. 12.

3

Elevrådets formandsberetning
Nu er Rosborg gymnasium jo efter
hånden ved at være et etableret fore
tagende. De store bygninger i engene
har været færdige i snart et par år, men
der er alligevel meget, der viser, at
skolen er helt ny. De fleste lærere er
unge, og det tydeligste: skolen har næ
sten ingen traditioner, og de, der er,
kan jo af gode grunde kun være i deres
spæde begyndelse. Her er altså noget,
der er lagt ud til jer som nye elever på
Rosborg.
På Rosborg har vi et fint samarbejde
med både lærere og rektor. Det kom
mer bl. a. frem ved, at der sidder 4
elever i lærerrådet, og ligeså mange i
samarbejdsudvalget, som bl. a. har
med vores gode kantine at gøre. For at
vi kan vide, hvad alle elever mener,
for vi tager sagerne op i de andre in
stanser, har vi elevrådet og det ugent
lige plenum, hvor problemer af enhver
art tages op.

Hvad sker der så i elevrådet? Ja, i år
har der været en del ting at tage sig af.
Først på året fandt vi ud af, at vores fester ikke forlob helt, som vi kunne ønske.
Det blev så naturligvis taget op i elevrådet og samarbejdsudvalget, hvor vi fik lagt
nogle rammer for arrangementerne, og jeg synes da også, det går meget bedre nu.

Det næste problem var at få fordelt ca. 500 Rosborgtrøjer, som eleverne havde købt
— det viste sig at være et meget stort problem. Så gik der lang tid med at diskutere,
om vi skulle melde os ind i den gamle og etablerede organisation for gymnasieelever,
eller om vi skulle vælge den nyoprettede. Det var en diskussion, hvor bølgerne gik
højt både i klasserne, elevrådet og på plenum. Vi har også haft en god debat om
adgangsbegrænsningen, som vel nok er den mest truende fare for gymnasieelever i
dag. På det sidste har elevrådet haft årsprøverne i 1. og 2. g oppe til debat og er
kommet med en indstilling til samarbejdsudvalget, og indstillingen blev fulgt. Det
allernyeste er, at elevrådet har ændret struktur, så vi har strøget formandsposten
og lavet en kollektiv bestyrelse, i håb om at dette kunne få de enkelte klasserepræ
sentanter til at engagere sig lidt mere i arbejdet. Det, jeg her har nævnt, er selvfølge
lig kun de vigtigste ting, der er sket i årets løb, derudover har der været en masse
småting, som vi har ordnet hen ad vejen.
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Jeg håber, jeg har fået gjort det klart, at jeg synes, Rosborg er et dejligt sted, fordi
skolen er så ny, og fordi vi har nogle skønne faciliteter at arbejde i. Jeg tror, det at
gå på Rosborg gymnasium vil blive en lige så stor oplevelse for dig, som det er for
alle os andre.
Oluf Brandt.

Elevforeningen Bacchus
er navnet pa Rosborgs elevforening — opkaldt efter en græsk vingud. Foreningen
startede i 1974. Først som en underafdeling af elevrådet, senere sideordnet med
elevrådet, med hvem vi har fælleskasse. Desuden er der to elevrådsrepræsentanter
i Bacchus.

Mens elevrådet repræsenterer det saglige elevarbejde på Rosborg, er vi skolens un
derholdningsafdeling. Vi arrangerer f. eks. foredrag, musikaftener, film, fester m.m.
— og vi er selvfølgelig modtagelige for nye forslag.
Man kan for 15 kr. købe medlemskort til Bacchus. Den medfølgende rettighed er
en i det lange løb betydelig rabat ved vores arrangementer.
Vi håber, at mange vil melde sig ind i Bacchus og støtte vores arbejde ved at besøge
arrangementerne.
På Bacchus’ vegne,
Hanne Groes.

Primus
Primus er navnet på Rosborg gymnasiums skoleblad, og formålet med bladet er at
skabe debat dels om vore interne problemer, dels om de generelle spørgsmål ved
rørende uddannelsespolitik etc. Ligeledes bringer bladet naturligvis artikler om og
fotos fra gymnasiets fester og mærkedage.

I seneste skoleår blev Primus’ udgifter dækket af annonceindtægter, hvilket betød,
at bladet kunne uddeles gratis til alle skolens elever. Her må dog nævnes, at bladets
budget kunne holdes på et minimum, idet gymnasiet er i besiddelse af et udmærket
offset-anlæg, hvor bladet kan trykkes til en meget favorabel pris.

Hvis Primus skal videreføres, kræver det naturligvis, at den nuværende redaktion
forøges med et antal interesserede af de nye 1. g’ere og 1. HF’ere. Selv om du måske
ikke ønsker at være med i bladets faste stab af medarbejdere, er du alligevel meget
velkommen til at komme med indlæg for på den måde at give udtryk for dine
meninger.
Mikael Eggert Jorgensen.
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Studenterholdet 1976

I eksamensterminen maj—juni 1976 dimitteredes det forste hold studenter.
3. sa

Majbrit Bennedsen
Anne Breumlund
Conni V. Christensen
Jette Christensen
Liselotte Halling
Eva Husum
Laila M. Jensen
Tove D. Johansen
Birgit Jungdal
Ulla Kielsgaard
Connie Kristensen
Marianne Kristensen
Marianne Lund
Lili Lyngby,
Hanne Mikkelsen
Kirsten Neergaard-Nielsen
Else M. Ravn Nielsen
Inge M. Nielsen
Inge M. Pedersen
Merete G. Rasmussen
Aase Roed
Inge L. Ternvig
Anne Marie Thulesen
3. sb

Eva Balle
Jørgen Gram Christensen
Ulla Christensen
Flemming Erhard
Hanne Eskelund
Steen Hansen
Marianne Hess
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Thomas Hess-Petersen
Carsten Holm
Liselotte Jørgensen
Per Boldt Jørgensen
Torben H. Jørgensen
Karin D. Knudsen
Anette M. Nielsen
Lis A. Nielsen
Birgit F. Olesen
Jonna Pedersen
Anna-Marie M. Sørensen
Flemming Sørensen
Doris R. Thomsen
Anna E. Blok Tophøj
Birthe Ullerslev
Eva Vøhtz
Maria Vøhtz
3. x

Else K. Andersen
Jan B. Andersen
Arne Bjerregaard
Klaus Bloch
Ulrik Christensen
Vaughn Christensen
Gerda H. Christiansen
Marie Findsen
Flemming Grum
Henning Haar
Karen-Else Hansen
Bjarne B. Jørgensen
Ida M. Knudsen
Peter 0. Knudsen

Klaus Munk
Ole Møller
Kim Nielsen
Jens Nørgård
Per Pedersen
Lars S. Petersen
Per Reimann
Ellen S. Sørensen
Flans Vestergaard Sørensen
Kirsten Sørensen
3- y

Keld Andersen
Birte Bach
Claus Fischer
Jørgen J. Hansen
Per Ølund Hansen
Erik Jensen
Elin Jørgensen
Lars 0. Jørgensen
Helle Kit Knudsen
Jytte M. Knudsen
Bo V. Laursen
Jens Erik Larsen
Tove Mikkelsen
Ernst Nielsen
Torben Polack
Else Marie Rasmussen
Flemming Skou
Erik Munch Sørensen
Carl Morten Thvilum
Mette D. Vernegren
Eric Østergaard
Georg Aagaard

Rosborg gymnasiums venner
Foreningen »Rosborg Gymnasiums Venner« blev efter et venligt initiativ af advo
kat Christian Munk stiftet den 12. juni 1976.
Love for foreningen
»Rosborg Gymnasiums Venner«

§ 1Foreningens navn er Rosborg Gymnasiums Venner.
Foreningens hjemsted er Vejle.
§ 2.
Foreningens formal er at fremskaffe midler til støtte af sådanne af Rosborg Gym
nasiums opgaver, som ikke eller kun i mindre grad modtager offentlig støtte, idet
formålet ikke er at aflaste det offentlige i denne henseende.
Eksempelvis kan nævnes bidrag til særlig udsmykning af skolen, muliggørelse af
særlige foranstaltninger i undervisningsøjemed, såsom skoleekskursioner og skole
rejser eller bidrag til udgiften for enkelte elevers deltagelse heri, understøttelse af
skolens kulturelle liv i øvrigt, herunder kontaktarrangementer for nuværende og
tidligere elever og forældre.
§3 .

Som medlemmer kan optages skolens nuværende og forhenværende forældre, lærere
og elever og i øvrigt alle, der ønsker at støtte foreningens formål.

§4 .
Kontingentet er, indtil generalforsamlingen fastsætter andet, 25 kr. om året. Det
opkræves inden udgangen af oktober måned. Udmeldelse kan ske med 3 måneders
varsel til regnskabsårets udgang. Livsvarigt medlem kan enhver blive, der betaler,
indtil generalforsamlingen fastsætter andet, 300 kr. én gang for alle. De fra livs
varige medlemmer indkomne beløb samt eventuelle gaver og éngangsbidrag hen
lægges til en fond, hvis hovedstol aldrig må angribes. Fondens midler anbringes
efter samme regler som umyndiges midler, og renterne anvendes til foreningens for
mål sammen med foreningens overskud.
Størrelsen af kontingentet og indskud fra livsvarige medlemmer fastsættes i øvrigt
af generalforsamlingen.
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af september måned, første gang inden udgangen
af september 1976. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Ordinære generalforsamlinger ind
kaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne — efter forholdene eventuelt til
lige gennem annoncering i de lokale blade — med 3 ugers varsel. Ekstraordinære
generalforsamlinger indkaldes på tilsvarende måde med 14 dages varsel. Ekstra
ordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst
15 medlemmer stiller krav derom.
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§ 6.

På den ordinære generalforsamling foretages:
a. Valg af dirigent.
b. Aflæggelse af beretning.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingentet.
e. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
f. Valg af revisorer.
g. Indkomne forslag.
h. Eventuelt.
§7.

Bestyrelsen består af 7 personer, nemlig rektor og 2 af lærerrådet valgte lærere samt
4 repræsentanter, valgt af generalforsamlingen blandt medlemmer, der ikke er
lærere ved skolen. De pa generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf
2 afgår hvert år, vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv formand og
kasserer og kan vælge et forretningsudvalg. De årlige generalforsamlinger vælger
2 revisorer til at revidere foreningens regnskab.

§ 8.
Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til
den 31. juli 1977. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære general
forsamling.
§9.

Bestyrelsen disponerer over foreningens indtægter til de i § 2 nævnte formål.
§ 10.
Valg og vedtagelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.
Til ændring af nærværende vedtægter eller foreningens opløsning kræves vedtagelse
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/s majoritet af de afgivne
stemmer.
Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder dens værdier en fond, kaldet »Ros
borg Gymnasiums Fond«. Denne bestyres af skolens rektor samt af 2 af lærerrådet
valgte lærere med samme formål som foreningen.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling lørdag den 12. juni 1976.
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Kontakt med folkeskolerne
Baggrund
På Vejle-gymnasiernes orienteringsmøde i februar 1975 for skoleledere og andre
interesserede lærere fra de afleverende skoler blev ønsket om en bredere kontakt
med folkeskolerne fremhævet fra gymnasiernes side. Dette skete i erkendelse af, at
kendskabet til undervisningen i folkeskolen ikke længere føltes tilstrækkeligt, når
man tog den bredere rekruttering til gymnasiet samt indførelsen af den nye folke
skolelov i betragtning. Endvidere blev det fremhævet, at såvel rådgivningen af
eleverne i folkeskolen med henblik på deres videre uddannelse som modtagelsen af
en del af disse elever på gymnasierne fremover må bygge på et bedre kendskab til
henholdsvis de gymnasiale uddannelser (og andre uddannelser) og folkeskoleuddan
nelsen end tidligere. Disse synspunkter blev på mødet modtaget positivt af de til
stedeværende folkeskole- og gymnasielærere.

Oplæg til samarbejde
Som udgangspunkt for at lægge et samarbejde mellem i første omgang folkesko
lerne og gymnasierne ind i lidt fastere rammer tog Rosborg gymnasium initiativet
til en række udvekslingstimer. Gymnasierne inviterede interesserede folkeskole
kolleger til at komme en formiddag eller en eftermiddag og overvære undervisnin
gen i et eller flere fag. Timerne efterfulgtes af en faglig/pædagogisk snak om hin
andens skoleformer og om fælles problemer i undervisningen og afsluttedes med
aftaler om genbesøg på folkeskolerne. Således deltog i december—februar ca. 60
lærere fra 18 folkeskoler i udvekslingstimerne på Rosborg, og næsten alle (ca. 40)
lærere på Rosborg aflagde genbesøg hos kollegerne i folkeskolen. Udvekslingsrun
den blev afsluttet med en række faggruppemøder, hvor deltagerne sammenfattede
udbyttet af udvekslingstimerne. En samlet rapport herom er under udarbejdelse. Af
udtalelser, som fremkom i forbindelse med disse møder, kan bl. a. nævnes:
— man fik et kendskab til den anden skoleform, herunder undervisningsmetoder
og niveau, som ikke havde kunnet opnås på anden måde.
— man må være opmærksom på overgangsproblemerne for eleverne fra folkeskole
til gymnasium, men de må ikke overdramatiseres.
— arbejdsformerne i de to skoleformer ligner alligevel hinanden meget.
— undervisningen i det matematiske gymnasium indebærer et uvant selvstændigt
arbejde med teoretiske problemstillinger.
Udover de værdifulde personlige kontakter mellem lærere fra de to skoleformer
betød udvekslingsprojektet, at der inden for flere fag er blevet planlagt initiativer
til et fortsat og udvidet samarbejde, ligesom flere gymnasielærere i samarbejde med
folkeskolernes rådgivningslærere i foråret 1977 deltog i folkeskolernes orienterings
møder for elever og forældre om mulighederne for videreuddannelse.
Bent Hirsberg.
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Udvekslingen set fra en folkeskoles synspunkt
Der har tit været tale om de problemer, der kan opstå, når eleverne overgår fra
folkeskolen til gymnasierne. Problemerne kan i mange tilfælde skyldes, at de to
kategorier af lærere ikke er nok inde i hinandens arbejdsområder, at gymnasielære
ren måske regner med en elev-viden, som folkeskolelæreren ikke har givet eleverne,
da han regner med, at det er gymnasiestof. Ligeledes kan der i mange tilfælde være
en ret stor forskel på de måder, der undervises på i de to skoleformer.
For på længere sigt at kunne hjælpe eleverne har en del folkeskolelærere, bl. a. fra
Gauerslund skole, besøgt Rosborg gymnasium nogle gange og overværet timer i for
skellige klasser og fag samt diskuteret visse problemer med gymnasiets lærere. Senere
har de samme gymnasielærere så besøgt skolerne, hvor de har været med i under
visningen i de største klasser og har forsøgt at se problemerne fra folkeskolens side.
Udvekslingen har fundet sted inden for fagene: dansk, matematik, fysik, fremmede
sprog og samfundsfag, og alle — fra begge skoleformer — har været enige om, at
det har været gavnligt og lærerigt, ligesom man nok i visse situationer nu ser pro
blemstillingen i et lidt andet perspektiv.
Her fra skolen ser vi gerne, at et sådant samarbejde kan videreføres til gavn for
vore elever, selv om vi i samme åndedrag må erkende, at det giver nogle vanskelig
heder med at få vore timer hjemme på skolen klaret, mens vi er på gymnasiet.
Det er et godt initiativ, der her er taget. Lad os fortsætte.
A. Grum/P. Mikkelsen,
Gauerslund skole.

Indtryk fra besøg på en folkeskole
Den begyndelse til et nærmere samarbejde med de afleverende skoler i form af ud
vekslingstimer, møder faggruppevis etc., som er foregået i dette skoleår, har for mig
været en meget positiv oplevelse. Jeg synes, det er noget, der bør følges op og ud
bygges i det omfang der er behov for i næste skoleår og fremdeles.
At komme ud til nogle folkeskoler, overvære timer på forskellige klassetrin, snuse
til atmosfære og holdninger blandt folkeskolernes elever og lærere var nok det, der
satte mest i gang for mig. Forventningerne var store og blev næsten indfriet, nok
oplevede jeg ikke nye pædagogiske åbenbaringer eller ukendte undervisningsformer
og -midler, men blev på den anden side mødt med en åbenhed og imødekommen
hed, der gjorde det muligt at få et vist indblik i det miljø og de klasse-situationer
vore elever kan komme fra, og det var meget lærerigt. — På lærerplan fandt jeg,
at vi i høj grad sidder med de samme problemstillinger og har en del at lære og give
hinanden. På elevplan mærkede jeg en ret god orientering om gymnasiet samt både
store forventninger til og ængstelse for det evt. nye arbejdsmiljø, dets krav og mu
ligheder.
Det er en selvfølge, at slige besøg ikke siger det hele; men blot det at have været
inde på en fremmed lærers »enemærker« åbner for en kontakt, der kan udbygges
ved faggruppemøder, nye besøg o. a. Faggruppemøderne med de forskellige skoler
har givet os en god lejlighed til at komme ind på mere specifikke emner; ydermere
synes jeg, det er rart og vigtigt at lære hinanden at kende og få »justeret« vort syn
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på hinanden. Jeg finder desuden, at der er en række emner, der er værd at tage op
sammen, pædagogiske som faglige, i vort arbejde på at lette overgangsvanskelig
heder, nærme os hinanden, så eleverne kan få den fulde gavn af begge skoleformer.

Lise Kolte,
Rosborg.

Indtryk fra besøg på et gymnasium
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om de indtryk og tanker, jeg har fået an
gående samarbejdet mellem gymnasierne i Vejle og folkeskolerne omkring disse.
Der har vist tidligere været forsøgt et samarbejde, men det ved jeg ikke noget om.
Denne gang synes alle sejl imidlertid at være sat til. Første initiativ blev taget af
gymnasierne, som inviterede til overværelse af undervisningstimer. Dette blev så
senere suppleret med genbesøg i folkeskolen. Efter hvert besøg var der sat tid af til
samtaler faglærere imellem.

Efter at have sundet sig lidt på disse besøg, indkaldtes alle til stort møde. Her for
delte man sig i faggrupper og prøvede så at se på, dels hvad man havde fået ud af
udvekslingerne, dels hvordan man skulle gribe samarbejdet an fremover.
For en, der ikke selv gik på gymnasiet, har det været en god ting at se indenfor i
»det forjættede land«. — Det er ret begrænset, hvad man når at få ordentligt ind
blik i blot på et par udvekslingstimer, men samtalerne vi havde bagefter var af
værdi. Det er, som om man ser hele uddannelsesforløbet i en meget større sammen
hæng, end da man kun kendte folkeskolen. Også det, at man nu kender nogle men
nesker indenfor murene, er godt, man har helt præcist nogle, man kan henvende sig
til, når der er behov for det. Dette behov vil naturligt opstå i det øjeblik, man skal
til at vejlede elever om gymnasiet. Der vil på denne som på alle andre arbejds
pladser ske forandringer, det er nødvendigt at kende til. Men også rent fagligt må
der være ting, vi kan støtte og hjælpe hinanden i, uden dermed at mene, at al un
dervisning i folkeskolen skal ske med henblik på gymnasiet. Måske kunne man gå
så vidt som til at snakke sammen om bøger og materialer. Indenfor min faggruppe,
engelsk, er vi begyndt at arbejde med emnet undervisningsdifferentiering.

Det er i sandhed meget udmærket, at læreren kan se noget fornuftigt og udbytterigt
i et sådant samarbejde, men hvad får eleven ud af dette? Ja, for mig at se bliver
den elev, der har lyst til gymnasiet bedre forberedt til dette. Læreren har gennem
hele skoleforløbet vidst, hvad der kræves fra gymnasiets side, og han har også selv
haft mulighed for at give sin mening til kende om gymnasieundervisningen. I sig
selv giver det en helt anden oplysning til eleven, modsat de »propagandamøder«,
der holdes for de store elever i folkeskolen i dag.

Når spørgsmålet egnet eller uegnet til gymnasiet opstår, må vejledningen af den
enkelte elev også blive af langt højere kvalitet i det tilfælde, hvor læreren har
løbende kontakt med gymnasiet og derfor ved mere om arbejdsformerne og hele
arbejdsgangen på stedet, end i det tilfælde, hvor man blot har læst: at eleven skal
kunne sådan og sådan.
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Umiddelbart er det vældig betryggende og godt med dette samarbejde folkeskole
og gymnasium imellem. Imidlertid må man heller ikke være blind for den fare, der
kan være forbundet med en sådan dialog. Man kan måske i sin iver fristes til at
tilgodese en ganske lille del af 9.—10. årgang. Her må man huske på, at langt det
største antal elever søger andre uddannelsessteder end gymnasiet, når de forlader
folkeskolen.
Med tiden må man derfor forvente, at folkeskolen ikke kun åbner sig i samarbejde
med gymnasiet, men også med de andre former for videre uddannelse. Af hensyn
til dette må man derfor søge at gøre samarbejdet med gymnasiet så enkelt og over
kommeligt, at de fleste ikke opgiver, men at så mange som muligt får tid til at
være med.

Til slut vil jeg gerne sige, at jeg som folkeskolelærer har været glad for opfordrin
gen fra gymnasiet til at deltage i dette samarbejde.
]ette Møller,
Bredsten skole.

Interiør fra skolen (linoleumssnit af Dorthe Lyholmer).
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Swingorkestret under forårskoncerten.

Kor- og orkesteraktiviteter
Efter skoletid er der indtil videre følgende muligheder for at dyrke musik:

De sanginteresserede kan deltage i skolens kor, der øver mandag efter 6. time, og
arbejder med såvel ældre som yngre numre, bl. a. spirituals og folkesangen. Der er
åben adgang, prøvetiden er en måned, og regelmæssigt fremmøde er praktisk af
hensyn til arbejdet, som ledes af Gustav Jahn.
Hvis man ønsker at dyrke rytmisk musik, er der følgende tilbud:

1. Et swingorkester, der repertoiremæssigt spænder fra swing-tidens musik til nu
tidens beat/soul.
2. Et folkemusikorkester, der hidtil har dyrket irsk, skotsk og dansk folkemusik.

Også for orkestrenes vedkommende er der fri adgang, en måneds prøvetid og møde
pligt. Grupperne ledes/støttes af Tine Sejersen.
Desuden kan elevgrupper efter nærmere aftale med Gustav og Tine få tilladelse til
at benytte skolens instrumenter og forstærkeranlæg på ledige eftermiddage i ugen.
Sangerne og musikerne deltager i forskellige sammenhænge i og uden for skolen i
årets lob, men det vel nok største samlede arrangement er den årlige forårskoncert,
hvor de, sammen med skoleklasser og solister, giver forældre og andre interesserede
et indblik i de musikalske aktiviteter på skolen. I år var programmet følgende:
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Forårskoncert
22. april 1977 kl. 19.30
Fynsk forår:
Den milde dag er lys og lang . . Carl Nielscn/Äge Berntsen*

alle

Dansevisen* - Forårstegn - Sjømannsvise -

koret

There’s a man going round - Rumba - He had to run . .
Grecnslcevcs - Bach: bourree

Erik Adelfred, g.

Dvorak: Slavisk dans i C, op. 46

4-hændigt m. Lotte & Ulla

EEC - Op og ringe - Christianitter

rockorkester

Th. Arne: Rule Britannia!*

1P

So long, Marianne*

Lieslotte Bendixen, g.

Siciliansk folkedans: la grotta di Ulisse

2x - 2z - 3x’ere

Diæt. . Jens Dalsgaard/Benny Andersen

3 xyz’ere

Rakish Paddy - egen komp. - Sleepy Maggie

Knud Erik, vi. & Knud, g.

Skipper Clement*

folkemusikork. & alle

Gärdebylåtan* - Lark - Når vinden er os føjelig Chief O’Neil

folkemusikork.

The gypsy rover .. arr.: TS*

alle

I stood on de Ribber ob Jordan - Mama Look a Booboo*

2by

Clementi: sonate i G, op. 36,5 - Bach: 2-st invention

Jane Jensen

Amazing Grace .. arr.: Tove Frederiksen*

Bluesork. & 2au

Debussy: Jardins sous la pluie

Christian Haugstrup

Huie Host . . Piet Hein/calypso*

bluesork. & alle

Flat foot flootie - My little Sue - Playing in the Yard

bluesork.

Rachmaninoff: March (fra suite nr. 2, l. sats)

Christian & Klaus B.

Cole Porter: Night and Day . . arr.: GJ*

3 ab’ere

Bobrowitz & Porter: The Creation (uddrag af rock-kantate) koret m.fl.
When the Saints . . arr.: TS*

bluesork. & alle

Jeep’s blues - Think - Mercy

swingorkester

* — tekst i programmet

Ved Tine Sejersen
& Gustav Jahn
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Fritidsformning

Maleri udført af Lisbeth Utoft.

I det forløbne skoleår har formnings
lokalet stået åbent for friformning
hver onsdag eftermiddag. Elevernes
interesse har i en vis grad været kon
centreret om det ved skoleårets be
gyndelse nys indrettede mørkekammer
med tilhørende fotografisk udstyr. Det
er ikke få film og billeder, der i årets
løb er taget under behandling især af
fotoklubbens medlemmer.
Men også udenfor mørkekammeret har
der været aktivitet med ler, batik, ak
varel og især maleri, hvorimod grafik
har ført en tilbagetrukken tilværelse.
I januar og februar måneder prægedes
friformning af arbejdet med kostumer
og kulisser til skolekomedien, alt udi
det græske, og i forbindelse med for
årskoncerten og -udstillingen i april
fremstilledes bl. a. en stor dekoration i
plastik til gymnastiksalens endevæg.
Vigand Rasmussen.

Frisport
Rosborg gymnasium har meget fine idrætsfaciliteter. Udover hallen og de udendørs
arealer har svømmehallen i Idrættens Hus været inddraget i undervisningen. Alle
I. klasser (1. HF og 1. g) har haft én ugentlig svømmetime i efterårssemestret.

Næsten alle eftermiddage i hallen er optaget af frisport. Der har været volley,
trampolin, indendørs fodbold og badminton, dels ledet af gymnastiklærerne, dels
arrangeret af elevrådet.
Skolen har i år deltaget i gymnasieskolernes volleyturnering, basketballturnering
og håndboldturnering. En del af stævnerne har været henlagt til Rosborgs hal, så
de ofte velspillede kampe har kunnet følges på nærmeste hold.
I forbindelse med frisporten har der været arrangeret en klasseturnering i volley
ball (vinder piger l.by, vinder drenge 2.ax) og en indendørs fodboldturnering med
hold udvalgt ved lodtrækning blandt de tilmeldte elever. En del klasser deltog end
videre i Vejles jubilæumsturnering i indefodbold i Idrættens Hus.

Alle 1. g’ere har haft timer i idrætsteori, som inddrages i undervisningen, når hal
len er optaget af forårskoncert eller lignende. Specielt 2. HF tilvalgsholdet i idræt
har benyttet de faciliteter, som Rosborg har til teoriundervisningen.
Per Granild.

15

Skolekomedie
Det begyndte på et plenum i efteråret, hvor vi blev opfordret til at danne en dra
matikgruppe, der skulle opføre et skuespil henimod foråret. Vi var omkring seksten
interesserede, der troppede op. Alle mulige og umulige stykker blev nu foreslået,
og til sidst blev det ved afstemning Aristofanes’ »Lysistrate« (Kvindernes opror),
der blev valgt. De medvirkende drenge protesterede naturligvis. Da der i forvejen
var en skæv kønsfordeling, måtte nogle af pigerne oven i købet spille manderoller.
Med Birgit Faber og Niels Stengaard som instruktører øvede vi så én gang om
ugen. Da skolen ikke tidligere havde sat et større stykke op, var der ingen kostu
mer, ingen kulisser, ingen scene eller egnet lokale. Alle sled bravt i det med at få
lavet det nødvendige, og med kraftig bistand fra formningsafdelingen med Vigand
Rasmussen og fra pedel Arne Mortensen lykkedes det. Samtidig gjorde vi et forsøg
på at lære vore roller, og hvis vi havde rigtig god tid — også vores lektier. Især
den sidste uge var hektisk, med prøver hver dag, fremstilling af de sidste rekvisitter og program m. m.
Lige til det sidste var vi overbevist om, at vi umuligt kunne nå at blive færdige.
Men da vi nåede generalproven, havde det hele alligevel taget form, og trods dårlig
akustik i idrætshallen blev det nærmest succes, også den følgende aften, hvor vi
opførte stykket i forbindelse med skolens fastelavnsfest.
Det var sjovt og spændende for alle os medvirkende, så vi håber, at der også de
kommende år vil være tilstrækkeligt mange interesserede, der vil arbejde med nye
stykker.
Susanne, l.b, Anne-Grete, 2.y.

Scene fra »Lysistrate«.
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Af skolens dagbog
1976
DGS-arrangement. LAK-arrangement.
30. august
2. september Besøg af den engelske dansegruppe »The Stag Hill Morris Dancers«
fra University of Surrey.
28. september Miniteatret opfører »Kvinder i tiden«, et dramatisk program be
stående af en række enaktere.
August Strindberg: »Den stærkeste«.
Harold Pinter: »I cafeteriet«.
Collage af moderne kvindeportrætter.
10. november »Kernefamilie eller hvad?«
En diskussion mellem pastor Søren Krarup og adjunkt Annette Wolthers, Kolding Højskole.
13. december Maleren Poul Agger fortæller om sine billeder i forbindelse med en
vandreudstilling.
21. december GLO-arrangement.

1977
3. februar

25. februar

30. marts

Valgmode med folketingskandidater fra VS, SF, Socialdemokratiet,
Venstre og Fremskridtspartiet.
»Mad er ikke bare mad«.
Oplæg til diskussion om producent- og forbrugerholdninger ved
mag. scient. Dorthe Hansen og adjunkt Kis Kapel.
»Vedvarende Energikilder«.
Foredrag om Tvindmøllen og oplæg til diskussion om mulighederne
lor udnyttelse af de vedvarende energikilder.

De første skoledage for 1. g og 1. HF
På omstående skema kan du se, hvorledes vi tænker os, at den første uge af skole
året skal gå. Samtidig med, at du bliver præsenteret for dine lærere, er der planlagt
en række forskellige faglige og kreative aktiviteter, som skal have til formål at lette
overgangen til gymnasiet eller HF-uddannelsen for dig og samtidig give dig lejlig
hed til at lære dine kommende kammerater at kende.
Du vil i løbet af disse dage få en introduktion til fagene og deres indbyrdes sam
menhæng, ligesom der vil blive lagt op til en snak om »Gymnasiet/HF — hvad er
det?«. Afvekslende hermed har vi planlagt nogle kreative aktiviteter. Vi skal bl. a.
alle være med til at forberede en fest med spisning, underholdning og dans. Festen
finder sted fredag alten og er således afslutningen på introduktionsugen.
Introduktionsudvalget.
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Skemaet for en klasse kan i introduktionsugen f. eks. se således ud:
Mandag d. 8/8

Tirsdag d. 9/8

Onsdag d. 10/8

Torsdag d. 11 /8

Fredag d. 12/8

Orientering
Problemløsning

1. g og 1. HF
møder kl. 10

»Gymnasiet og HF —
hvad er det?«

Folkedans

Folkedans

SPISEFRIKVARTER
2. g, 3. g og 2. HF
moder kl. 12

Nedsættelse af
grupper
Forberedelse af
festen i aften
Orientering om
elevrådsarbejde

Forberedelse af
festen fredag

- Introduktion til klassens fag

Normaltimeplan for gymnasiet
Matematisk linje

Sproglig linje

Fag
1.

Religion........................
Dansk ...........................
Engelsk.........................
Tysk..............................
Fransk (russisk)..........
Latin.............................
Græsk med oldtids
kundskab .............
Oldtidskundskab........
Historie og samfunds
kundskab ..............
Samfundsfag................
Geografi........................
Biologi..........................
Biokemi........................
Kemi............................
Fysik.............................
Matematik...................
Musik, særfag..............

2.

3.

Musik
Ny
sproglig sproglig
gren
2^3.

0-1-2
3-3-4
4 35-3-3
4 -

4-6
3 - 5

3-5

4-0

4-0

1 -

2-0

2-0

2-3-3

0-1

0-1

Sam-

Klassisk
sproglig

Fællesfag

1.

2.

3.

Materna- .Sam
Natur
tisk-fy- fundsfag- faglig
lig gren
Fx
2. X

0-1-2
3-3-4
J 5- 0 - 0

3-5

5-3-3

5 - 5
S - 6

2-0

1-2-0
0-1

2-3-3

5- 5
3- 2

2
0-0-3

0-1

2 3 5 -

0 - 1

5- 5
3-2
0-3

3 - 2

1-0
2-2
3-3

3 - 0
2 - 2
3 - 3

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

3-0
0-3

2-3-0

3-0
3-5
5-6

3 - 7

4 - (i

26-13-15
Legemsøvelser.............
Fællestimer...................
! max.
Musik............
1 mm.
Formning og kunstforståelse ..............

Særfag

Særfag
Fællesfag

13-12

13-12

13-12

13-12

26-12-12

2-2-2

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

(0)-(2)-(l)
30-17-18

13-12

13-12

13-12

13-12

30-16-15

Aktivitet i sportshallen.
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Timeplan for HF
Ugentlige timer

Fællesfag
Dansk ..............
Religion ..........
Historie ..........
Biologi ............
Geografi..........
Matematik ....
Engelsk............
Tysk ................
Samfundsfag . . .
Musik/formning
Idræt ................

Skolens EDB-anheg.
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Tilvalgsfag

1.
sem.

2.
sem.

3.
sem.

4.
sem.

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

Biologi ............
Matematik ....
Engelsk............
Tysk ................
Samfundsfag . . .
Musik ..............
Formning ........
Idræt ................
3. fremmedsprog
Fysik................
Kemi................
Psykologi ........

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
0

4
6
3
5
3
4
4
4
4
6
5
3

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5
5
3

Franskundervisning i sproglaboratoriet.

Fællesarrangementer
I de bekendtgørelser, som angiver rammerne for både gymnasie- og HF-undervisningen, nævnes fællesarrangementer og studiekredse som muligheder for at behandle
emner på tværs af klasser, uddannelsestype og faggrænser.
Der skal afholdes mindst 8 fællesarrangementer pr. skoleår med f. eks. indbudte
eksperter, kunstnere eller kulturpersonligheder. Indholdet af disse fællesarrange
menter fastlægges endeligt af samarbejdsudvalget eller et underudvalg til dette,
men forslag og ideer er altid velkomne (se også dagbogen for skoleåret 1976—77).
Studiekredse kan oprettes, hvis mindst 10 elever melder sig bindende. Deres omfang
er begrænset til 6—10 timer pr. emne, og der må ikke undervises i klassernes pen
sum. løvrigt har også her samarbejdsudvalget den endelige afgørelse.
Meningen med disse studiekredse er, at interesserede elever under vejledning af en
eller flere lærere kan beskæftige sig med et fagligt område, som ikke indgår i den
normale undervisning, f. eks. emner, som der ikke er tid til at uddybe til daglig,
eller andre perspektiver. Det kan også dreje sig om f. eks. den videnskabelige bag
grund for noget af det, der står i lærebøgerne.
I det forløbne år har der f. eks. været studiekredse i musik (folkedans), EDB (mate
matik m. m.) og dramatik (dansk — »skolekomedien«).
Der vil i efteråret 1977 blive givet flere tilbud fra forskellige lærere, men naturlig
vis er forslag og opfordringer fra eleverne meget velkomne.
Først når der er konstateret tilstrækkelig tilslutning, vil lærerne lægge det endelige
program og ansøge om tilladelse, så hvis man er interesseret i et bestemt emne, bør
man så hurtigt som muligt henvende sig til læreren eller faggruppen.
Niels St impel.
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Beslutningsstrukturen på Rosborg
På enhver gymnasieskole og ethvert HF-kursus tages beslutningerne ud fra et sæt
regler, der er udsendt fra Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, det kontor i
undervisningsministeriet, der udiører folketingets vilje med hensyn til denne del af
u n der v i s n i n gss y stem e t.

De ting, der skal tages beslutning om, kan deles op i
1. administrative problemer (skema, klassefordeling, fester, ordensregler osv.).
2. fagligt-pædagogiske problemer (undervisning og fagenes indhold).
REKTOR har på skolen det øverste ansvar for såvel det administrative som det
fagligt-pædagogiske.
Ved amtskommunale gymnasier som Rosborg, hvor amtskommunen betaler byg
ninger, undervisningsmateriale og lønninger, sidder der desuden et SKOLENÆVN,
der består af repræsentanter for amtsrådet og forældrene. Dette skolenævn giver
efter indstilling fra rektor endelig indstilling m. h. t. ansættelser, skolens drift og
budget.

Administrative beslutninger
På skolen skal der løbende tages en række beslutninger. De beslutninger, som rektor
ikke tager på egen hånd, er lagt ud til forskellige råd og udvalg, som skitseret i
følgende diagram:

Diagrammet er kun en oversigt. Hvem der kan tage beslutninger eller blive hørt
afhænger af, hvilke problemer det drejer sig om. Dette er også fastlagt i direkto
ratets bekendtgørelse m. m.

REKTOR er skolens øverste leder. Han er derfor formand for samarbejdsudvalget
(og lærerforsamlingen — se nedenfor).
LÆRERRÅDET, hvis møder ledes af en lærerrådsformand, varetager lærerkolle
giets interesse og behandler sager vedrørende f. eks. indkøb af undervisningsmidler,
time- og fagfordelingsplan, ekskursioner og årsprøverne.
Elevrepræsentanter kan — med lærerrådets godkendelse — deltage som observatø
rer ved lærermøder.
ELEVRÅDET. Der kan på gymnasieskoler og HF-kurser oprettes et elevråd —
eller to (et for gymnasiet og et for HF). På Rosborg er der ét elevråd, der består
af en repræsentant for hver klasse. Elevrådet vælger en bestyrelse. Arbejdet består
i at drøfte og formulere forslag vedrørende spørgsmål, der er vigtige for eleverne.
Alle kan henvende sig til et medlem af elevrådet for at få et problem debatteret.
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Elevråder repræsenterer eleverne i Samarbejdsudvalget. Ved de ugentlige MOR
GENSAMLINGER debatteres bl. a. elevrådets arbejde, og rektor, lærere og elever
kan få et indtryk af elevernes holdning til forskellige spørgsmål.
SAMARBEJDSUDVALGET er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever.
Udvalget består af rektor (formand), lærerrådsformanden, 3 lærere, hvoraf en skal
undervise på HF, og 4 elever, heraf en HF-studerende. Samarbejdsudvalget træffer
— inden for de bevillingsmæssige rammer — afgørelse vedrørende fællestimer og
studiekredse samt i sager, der vedrører elevernes trivsel, f. eks. kantinens priser,
fester og fritidsaktiviteter. Ordensregler udformes også af samarbejdsudvalget.

Samarbejdsudvalget kan uddelegere bestemte opgaver til underudvalg (f. eks. ved
rørende fællestimer).

De fagligt — pædagogiske beslutninger
Fagenes rammer, pensums omfang og eksamensordninger m. m., er fastlagt i Direk
toratets bekendtgørelser. Inden for disse rammer planlægger lærerne i samråd med
eleverne undervisningens indhold og form.
Elevernes faglige standpunkt bedømmes af den enkelte faglærer. I LÆRERFOR
SAMLINGEN, som rektor leder, drøftes elevernes samlede standpunkt med hen
blik på oprykning i næste klasse. (Gælder ikke HF).

Birgitte W esterholm, Niels A. Stimpel.

Fysikøvelser i blok 4.
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Biblioteket
I hver af de tre enklaver er der anbragt håndbøger til brug ved gruppearbejde og
i fritimer. Det gælder for bøgerne her ligesom for håndbøgerne i biblioteket, at de
ikke må hjemlånes, og at de skal stilles på plads straks efter brugen. Ingen kan vide,
hvornår den næste har brug for bogen.
Nogle fag (matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, musik) har deres bøger pla
ceret i forbindelse med faglokalerne. Men de fleste bøger findes på biblioteket. Det
drejer sig om skønlitteratur, de almindeligste fagbøger, leksika og større værker
samt en del tidsskrifter.

Biblioteket er åbent for alle. Dets opgave er i første række at stå til rådighed for
den daglige undervisning på skolen. Hjemlån skal derfor helst klares gennem amtets
centralbibliotek, der ligger 5 minutters gang fra skolen.

Elever må kun hjemlåne bøger med en faglærers underskrift. Det skyldes, at hvis
der arbejdes med noget (HF speciale, i klasser), hvor bøgerne skal bruges på stedet,
er der chance for, at en lærer i faget ved det.
Et specielt problem er 1. HF’ernes historieopgave i foråret, fordi der skrives i den
samme periode, og fordi en del af arbejdet med opgaven foregår i timerne. Det er
ikke rimeligt, at en enkelt låner blokerer andres muligheder for at arbejde med
deres opgave på skolen. Derfor er det i februar—april ikke muligt at hjemlåne
bøger om perioden ca. 1800—1920.

Det er en selvfølge, at bøger og tidsskrifter ikke iøvrigt fjernes fra biblioteket, og
at de efter brugen straks anbringes på den rigtige plads på hylderne.
Erik Stengaard,
Bibliotekar.

Lån af skolebøger
Eleverne kan gratis låne bøger på skolen. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
Eleven skal straks ved modtagelsen skrive navn, klasse og årstal i den dertil ind
rettede rubrik på bindets inderside.
Bøgerne skal behandles omhyggeligt. De skal ved modtagelsen forsynes med et be
skyttende omslag; der må ikke i bøgerne indlægges kommentarhæfter og notesbøger.
Der må ikke tegnes i eller uden på bøgerne, og der må ikke gøres notater eller
ti 1 i øjelser.

Eleven er ansvarlig for de lånte bøger. For bøger, der er bortkommet eller beska
diget, skal der betales erstatning, hvis størrelse fastsættes af skolen.
Når en elev går ud af skolen, skal samtlige bøger afleveres.

Inden afleveringen skal beskyttelsesomslaget, indlagte papirlapper o. lign, være
fjernet.
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Hæfter, blokke o. lign.:
Indskrivningshæfter, kladdehæfter, glosebøger, blokke o. lign, udleveres gratis til
eleverne ved skoleårets begyndelse.

Alle henvendelser vedrørende bøger, hæfter o. lign, rettes til boginspektor.
Bytning af bøger foregår i bogdepotet (i kælderen under blok 1), som er åbent om
tirsdagen i spisefrikvarteret.
Carl Carstensen,
Boginspektor.

Forsømmelser
Elever i gymnasiet og på FIF har mødepligt, og det påhviler skolen at føre regnskab
over elevernes forsømmelser. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom. Umiddel
bart efter en forsømmelsesperiode må den pågældende elev skriftligt redegøre for
forsømmelsens varighed og årsag; dette sker på særlige blanketter, der udleveres på
skolens kontor.

Ønsker en elev undtagelsesvis fritagelse for undervisning en eller flere dage, må
eleven skriftligt anmode herom i god tid i forvejen.

Statens uddannelsesstøtte
Elever i gymnasiet og HF kan ansøge om økonomisk støtte fra Statens Uddannelses
støtte. Støttens størrelse afhænger af ansøgerens økonomiske forhold. Ansøgnings
skemaer med nærmere oplysninger om, hvorledes støtten beregnes, bliver udleveret
en af de første dage efter sommerferien.

Ferie og fridage 1977/78
For skoleåret 1977—78 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og Sta
tens Kursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):
1977:
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober: Efterårsferie.
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar: Juleferie.

1978:
Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts: Påskeferie.
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommerferie.
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Skolens personale i
skoleåret 1977/78

Adjunkt Benthe Bach
(BH) 1973
Toften 53, 7190 Billund
Tlf. (05) 3315 43
Tysk
Dansk

Adjunkt Birgit Faber
(Fa) 1975
Loget Hoj 19A, 2. tv.
7100 Vejle
Tlf. (05) 83 01 53
Fransk
Dansk

Adjunkt Niels Bock
(Bo) 1976
Tjørnevej 13, 7100 Vejle
Tlf. (05) 83 55 82
Dansk
Religion

Adjunkt Benny Gabel
(Ga) 1975
Fittingvej 35
6623 Vorbasse
Tlf. (05) 33 35 87
Samfundsfag
Geografi

Adjunkt Helle Boggild
(Bo) 1975
Krogardsparken 20,
Smidstrup,
7000 Fredericia
Tlf. (05) 86 04 46
Dansk
Formning

Timelærer
Jytte Geisler Christensen
(Ge) 1973
Hældagervej 21,
7100 Vejle
(Petersmindeskolen)
Tlf. (05) 81 56 98
Gymnastik

Adjunkt Carl Carstensen
(CC) 1976
Prangervej 142 st. tv.,
7000 Fredericia
Historie
Tysk
Boginspektor

Adjunkt
Per Granild-Jensen
(PG) 1976
Ammitsbolvej 108,
Ammitsbol, 7100 Vejle
Tlf. (05) 86 57 94
Gymnastik
Samfundsfag

Adjunkt
Trine Granild-Jensen
(IG) 1976
Ammitsbolvej 108,
Ammitsbol, 7100 Vejle
Tlf. (05) 86 57 94
Engelsk
Dansk

Adjunkt Preben Jensen
(Je) 1973
Bogeparken 22,
7100 Vejle
Tlf. (05) 8310 95
Fransk
Engelsk

Adjunkt
Thomas Hebsgaard
(He) 1976
Nordlandsvej 64,
7100 Vejle
Tlf. (05) 8218 88
Matematik
Fysik

Adjunkt
Bent Juhl Jorgensen
(Ju) 1976
Norremarksvej 39,
Jerlev, 7100 Vejle
Tlf. (05) 86 58 20
Matematik
Fysik

Lektor
Bent Hirsberg
(Hi) 1973
Merkurvej 9, 7100 Vejle
Tlf. (05) 8318 05
Matematik
Fysik
Administrativ inspektor

Adjunkt
Bent Kirkegaard
(Ki) 1974
Boesvangen 67,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 62 40
Kemi
Fysik

Lektor Gustav Jahn
(Ja) 1973
Bellisvej 34, 7100 Vejle
Tlf. (05) 82 79 96
Musik
Engelsk

Adjunkt
Lilian Kirkegaard
(LK) 1975
Boesvangen 67,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 63 40
Matematik

Adjunkt Chresten Klit
(Kl) 1973
Petersholms Allé 67,
7100 Vejle
Tlf. (05) 83 44 50
Historie
Latin
Oldtidskundskab

Rektor
Erling Kristensen
(Kr) 1973
Bronsbjergvej 23,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 59 71
Matematik
Fysik

Sekretær
Elisabeth Knoblauch
(Kn)
Asvinget 12,
Knabberup, 7100 Vejle
Tlf. (05) 82 66 76

Adjunkt
Anne-Geske Kristiansen
(Gs) 1976
Avlegården,
Kolding Landevej 43,
Erritso, 7000 Fredericia
Tlf. (05) 94 30 72
Latin
Oldtidskundskab

Lektor
Poul Elgaard Knudsen
(El) 1976
Daldovervej 25,
7183 Randbol
Tlf. (05) 88 31 42
Fysik
Kemi
Matematik

Adjunkt Ulla Krogh
(UK) 1976
Sondermarksvej 44,
7100 Vejle
Tlf. (05) 83 4911
Engelsk
Formning

Adjunkt Lise Kolte
(Ko) 1975
Prangerager 7,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 65 07
Engelsk
Fransk

Adjunkt Nette Kaae
(Kå) 1975
Tirsbjergvej 26,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 60 61
Tysk
Gymnastik
Studievejleder for HF

Adjunkt Allan Lyhne
(Al) 1974
Nyvej 2A, 7100 Vejle
Tlf. (05) 83 25 54
Geografi
Gymnastik

Adjunkt
Svend-Aage Nielsen
(Ni) 1974
E. T. Jorgensensvej 44,
7100 Vejle
Tlf. (05) 83 22 34
Engelsk
Oldtidskundskab

Adjunkt
Soren Koldin Mathiasen
(Ma) 1976
Hældagervej 57, 2. tv.,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 62 94
Engelsk
Fransk

Timelærer
Karen Nygaard
(Ny) 1974
Tornager 11,
7300 Jelling
Tlf. (05) 8710 95
Gymnastik

Pedel
Arne Kjær Mortensen
1975
Nordtoftevej,
Bredballe, 7100 Vejle
Tlf. (05) 81 52 33

Adjunkt
Svend R. Petersen
(Pe) 1976
Finlandsvej 39, 1. th.,
7100 Vejle
Tlf. (05) 83 30 47
Biologi
Kemi

Kantinebestyrer
Ruth Mortensen
1975
Nordtoftevej,
Bredballe, 7100 Vejle
Tlf. (05) 81 52 33

Timelærer, cand. mag.
Vigand Dann Rasmussen
(VR) 1976
Svanholmsgade 5,
7100 Vejle
Tlf. (05) 82 26 56
Historie
Formning

Adjunkt Jonny Schultz
(J S) 1973
Stampesvej 21,
7100 Vejle
Tlf. (05) 8319 45
Matematik
Fysik
Administrativ inspektor

Adjunkt
Jens Skinnebach
(Sk) 1974
Klosterhedevej 23,
7200 Grindsted
Tlf. (05) 32 27 40
Fransk
Gymnastik
Erhvervsorientering

Adjunkt Tine Sejersen
(Se) 1973
Snerlevej 4, 7100 Vejle
Tlf. (05) 83 35 79
Musik
Fransk

Adjunkt Hans H. Sloth
(SI) 1974
Vindingvej 105,
7100 Vejle
Tlf. (05) 85 81 02
Matematik
Fysik
Indre inspektor

Adjunkt Henriette Sjölin
(Sj) 1975
Karensvej 11,
5500 Middelfart
Tlf. (09) 41 26 57
Dansk
Religion

Adjunkt
Inga Steen-Jensen
(St) 1973
Banevang 4, 7100 Vejle
Tlf. (05) 83 30 81
Dansk
Engelsk

Adjunkt
Poul Erik Skakke
(Sa) 1975
Lille Tåningvej 14,
Ejer, 8660 Skanderborg
Tlf. (06) 5792 38
Kemi
Fysik

Adjunkt
Erik Stengaard
(Es) 1975
Kirsebærvej 23,
7100 Vejle
Tlf. (05) 8319 55
Historie
Engelsk
Bibliotekar

Adjunkt
Niels Stengaard Hansen
(Sg) 1974
Riberlundvej 25,
Holtum, 7100 Vejle
Tlf. (05) 8513 06
Dansk
Religion

Sekretær
Vivian Werdelin
Sorensen
(VW) 1975
Niels Buggesvej 16,
7100 Vejle
Tlf. (05) 8317 93

Adjunkt
Niels Arne Stimpel
(Sp) 1974
Boesvangen 20,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 61 04
Tysk
Dansk
Studievejleder for HF

Adjunkt Jan Thim
(Th) 1975
Havesangervej 10,
Knabberup, 7100 Vejle
Tlf. (05) 83 34 26
Fysik
Matematik

Adjunkt
Ole Stokkendal
(Sd) 1973
Spættevej 6, 7100 Vejle
Tlf. (05) 8319 24
Historie
Geografi

Adjunkt Lene Tidemann
(Ti) 1975
Abildvej 5, 7100 Vejle
Tlf. (05) 82 29 06
Biologi

Sekretær
Inge Sorensen
(IS) 1973
Kildeparken 21,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 5710

Adjunkt
Birgitte Westerholm
(BW) 1975
Bybækvej 21,
7100 Vejle
Tlf. (05) 81 63 21
Samfundsfag
Historie

