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Amtsgymnasiet i Sønderborg
Beretning

1977 - 78

Introduktion 1978 - 79

1. skoleår
Ved rektor Henning Steen Jensen

Dette hæfte
har til formål at berette om skoleåret 1977/78 og
dermed give en orientering om skolen til nuværende
elever og tillige være en introduktion for kommen
de elever i Ig.
I vil få brug for hæftet adskillige gange i årets
løb, det rummer mange praktiske oplysninger og
skal f.eks. medbringes ved orienteringen om gren
valg .
Gem det, og vis det også til jeres forældre.

Det redaktionelle arbejde er udført af rektor Hen
ning Steen Jensen, adjunkt Morten Frøsig og René
Andersen ly.
Redaktionen er afsluttet 1. juni 1978.
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Velkommen til nye elever
På skolens vegne vil jeg gerne byde jer velkommen på
Amtsgymnasiet, vi har glædet os til at møde jer. Vi er
klar over, at det er en ny situation for jer, og vi ved
også, at for nogle vil overgangen til alt det nye være
større end for andre. Vi er alle indstillet på at hjælpe
jer med at få en god start på gymnasiet. Nogle af fagene
kender I - eller mener at kende, andre er helt nye. Og
under alle omstændigheder er omgivelserne nye, klasse
kammeraterne kender I ikke, lærerne kender I ikke, og I
vil snart opdage, at måden at arbejde på, den holdning,
lærerne har til fagene, og de forventninger, de har til
jer og jeres indstilling til arbejdet, er ret forskellig
fra, hvad I er vant til. Det sker naturligvis ikke fra
den ene dag til den anden, alligevel forventer vi, at I
ret hurtigt prøver at blive klar over, at det først og
fremmest er jer selv, der har ansvaret for, hvor meget
I får ud af skolegangen fra nu af. Det kan godt være
besværligt, men I skal samtidig vide, at der er temmelig
store muligheder for at være med til at præge og påvirke
det, der sker i skolen.

Amtsgymnasiet er under opbygning, I er det andet hold,
der begynder på skolen, og det er givet, at I sammen
med de nuværende elever har en enestående chance for
at være med til at gøre skolen til det, I synes den skal
være, både i skoletiden og i forbindelse med de ting,
der sker i forlængelse af skolearbejdet.
Velkommen til arbejdet og til et godt samarbejde.

Henning Steen Jensen
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Velkommen
Hej, kommende lg'er I
Er du en af dem, der er lidt nervøs for, hvordan det
vil blive at begynde hos os efter sommerferien? Hvis du
er det, så vil jeg starte med at sige til dig, at der
overhovedet ikke er noget at være nervøs for. Det skal
indrømmes, at det godt kan virke en smule chokerende
med alle de mange bøger, som man allerede fra den første
dag af får udleveret, men det er nu langtfra så slemt,
som det ser ud til. Der skal måske nok laves lidt flere
lektier, end du har været vant til, men i det store og
hele vil du nok ikke føle det som nogen større omvælt
ning .

Den eneste rigtig store forandring vil være, at du skal
til at have helt nye klassekammerater, og det kan måske
også nok virke en smule foruroligende. Det er netop
grunden til, at vi starter skoleåret med et 3 dages
introduktionsarrangement, hvor du får rig lejlighed
til at lære dem at kende. En anden ting er, at du snart
vil opdage, at det på en måde næsten er lettere for dig
at finde kammerater i din nye klasse, hvor I ligesom
mere har samme interesser og samme indstilling til sko
len.
I det år der er gået, har der været et mægtigt godt for
hold elever og lærere imellem, og sådan skulle det også
gerne blive ved med at være. Vores store fordel har
været, at vi var så få, og det vil det også stadig være,
selv om vi nu bliver over dobbelt så mange. Vi ønsker
at opbygge et godt fællesskab, og det er derfor vort
håb, at du vil møde op med godt humør og gåpåmod og ikke
holde dig tilbage fra at lære os "gamle" lige så godt
at kende som dine nye klasse- og årgangsfæller. Ikke
mindst er det vort håb, at du vil udvise interesse for
elevrådsarbejdet, som det er meget vigtigt, at vi får
etableret godt fra starten af. Det har været temmelig
let at holde interessen god hidtil, da den aktive pro-

5

centdel har været høj, men vi håber, at du vil være med
til at holde interessen fremover. Du skal huske på, at
det er dig det kommer an på nu. Du bestemmer, om Amts
gymnasiet fortsat skal være en dejlig skole at gå på.
Til sidst er kun tilbage at sige, at vi glæder os til
at se dig efter sommerferien.
Vi ses!
Elevrådsformand
Henrik F. Jensen

Introduktionsdagefor 1. g
De 3 første dage efter sommerferien er ikke "rigtige"
skoledage. Introduktionsudvalget - 2 lærere og 4 elever
- har arrangeret forskellige aktiviteter, der skal give
jer mulighed for at lære hinanden og lærerne lidt at
kende, inden vi går rigtigt i gang. Dette er en for
kortet udgave af programmet for de 3 dage.

30
Mandag 7.8. møder I kl. 10
og bliver budt velkommen
af rektor. Derefter går I i klasseværelset med klasse
læreren og får dikteret skema, og de andre lærere kom
mer og deler bøger ud (HUSK ET PAR STORE TASKER!) .
2g-elever viser jer rundt på skolen, og kl. 12,30 har
I fri.
Tirsdag 8.8. skal I være på skolen fra 8 til 13. Sam
men med jeres lærere og 2 elever fra 2g skal I lave
forskellige gruppeopgaver, der har to formål. For det
første skulle de gerne lære jer lidt om, hvordan en
gruppe fungerer. For det andet får I her lejlighed til
at få snakket sammen og lært hinanden at kende, inden
6

undervisningen begynder. Opgaverne er helt "ufaglige"
og kræver ingen forudsætninger.
Onsdag 9.8. møder I kl. 8 til orientering hos studie
vej lederne, og der bliver også præsentation af elev
rådet.

Om aftenen skal der være
klasse i løbet af onsdag
underholdende indslag. I
at forberede festen, der

en lille fest, hvortil hver
formiddag skal forberede et
skal også selv være med til
varer fra 17 til 22.

Torsdag 10.8. begynder den normale skolegang.

Ringetider
1. lektion

8,00 -

8,45

2. lektion

8,55 -

9,40

3. lektion

9,50 - 10,35

4. lektion

10,40 - 11,25

5. lektion

11,55 - 12,40

6. lektion

12,50 - 13,35

7. lektion

13,45 - 14,30

8. lektion

14,40 - 15,25
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Eleverne
Skolens elevtal pr. 1/5 1978: 86 fordelt på 2 sproglige
og 2 matematiske klasser.

August 1978 optages ca. 120 elever, fordelt på 2 sprog
lige og 3 matematiske klasser.
I 2g 1978/79 oprettes følgende grene:

Nysproglig
Samfundssproglig

Matematisk-fysisk
Matematisk-naturfaglig

Elevernes navne anføres nedenfor efter nuværende Igklasser:

la Sproglig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Ulrik Andersen, Tandslet, tlf. 44 77 08
Helle Beck, Krusaa, tlf. 67 84 22
Randi Hansen Blom, Sønderborg, tlf. 42 83 65
Elin Christensen, Broager, tlf. 44 13 12
Else-Marie Christensen, Nordborg
Lene Clausen, Gråsten, tlf. 65 11 69
Bitten Egering, Gråsten, tlf. 65 08 53
Ole Grau-Christensen, Sønderborg, tlf. 46 14 28
Stefan Poul Hansen, Sønderborg, tlf. 42 65 14
Susanne Hansen, Augustenborg, tlf. 47 17 56
Karen Jessen, Høruphav, Sønderborg, tlf. 44 55 77
Lone Kay, Sønderborg, tlf. 46 14 13
Jane Lauritzen, Sønderborg, tlf. 68 03 57
Lone Lehmann, Broager, tlf. 44 16 40

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pia Ludvigsen, Sønderborg, tlf. 46 73 74
Elsa Forum Møller, Augustenborg, tlf. 47 10 30
Susanne H. Nielsen, Nordborg, tlf. 45 17 52
Jan Norn, Ullerup, Sønderborg, tlf. 46 11 63
Karen Marg. B. Rühlmann, Sdb., tlf. 42 54 99
Jørgen Slot, Broager, tlf. 44 17 90
Conny Thomsen, Nordborg, tlf. 45 32 46

Ib Sproglig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anette Breuning, Augustenborg, tlf. 46 42 94
Mette Giøe Brusendorff, Sdb., tlf. 42 09 15
Anne Skottenb. Frederiksen, Sdb., tlf.42 51 90
Verner Bek Revel Hansen, Egernsund,tlf.44 26 58
Michael Bo Hartvig, Sønderborg, tlf. 42 30 01
Kirsten Marie Ingwardsen, Nordborg
Birgit Jensen, Sønderborg, tlf. 42 12 10
Jens Chr. Jespersen, Nordborg, tlf. 45 08 20
Bente Aachmann Kjær, Gråsten, tlf. 65 02 82
Pia Korning, Augustenborg, tlf. 44 77 50
Anne Thygesen Kristensen, Gråsten,tlf.65 03 57
Jan Vorgod Kristensen, Sdb., tlf. 42 07 64
Gitte Overgård Lund, Gråsten, tlf. 44 12 84
Søren Mainz, Gråsten, tlf. 65 02 34
Lone Møller, Nordborg, tlf. 45 14 62
Pia Randi Pedersen, Nordborg
Pia Skydt, Sønderborg, tlf. 42 27 69
Helle Bodil Thomsen, Sønderborg, tlf. 42 49 24
Gitte Elisabeth Tychsen, Gråsten, tlf.44 20 37

Ix Matematikere
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bjarke Krüger Andresen, Sdb., tlf. 42 57 84
Anette Røsli Beyer, Gråsten, tlf. 65 16 90
Michael Thede Davidsen, Sdb., tlf. 42 46 59
Knud-Erik Gissel, Bians, Sdb., tlf. 46 13 68
Anne-Cathrine Halvorsen, Sdb., tlf. 42 85 99
Anne Hansen, Sønderborg, tlf. 42 62 14
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Inge Hansen, Nordborg, tlf. 45 01 34
Lars Hansen Hygum, Sønderborg, tlf. 42 46 35
Anette Jensen, Nordborg, tlf. 45 40 90
Henrik F. Jensen, Sønderborg, tlf. 42 63 18
Steen A. M. Jørgensen, Sønderborg,tlf.42 65 62
Mette Krogh Larsen, Nordborg, tlf. 45 16 07
Erik Lauritzen, Sønderborg, tlf. 46 14 24
Carsten Lydiksen, Sønderborg, tlf. 46 11 35
Ib Fredslund Madsen, Sønderborg, tlf. 42 16 98
Inga P. Mischorr, Sønderborg, tlf. 42 51 46
Henrik S. Pedersen, Sønderborg, tlf. 42 62 54
Niels Anker Petersen, Sønderborg, tlf. 42 81 29
Hanne Schmidt, Krusaa, tlf. 65 85 05
Christa Skafte-Christiansen, Sdb., tlf. 42 19 54
Robert De Vallier, Nordborg, tlf. 45 19 39

ly Matematikere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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René S. Andersen, Augustenborg, tlf. 47 18 34
Jan Caspersen, Broager, tlf. 44 17 42
Jan Jacob Christensen, Sønderborg, tlf. 42 87 70
Karl Chr. Huldg. Christensen, Sdb., tlf. 42 97 50
Anne Britta Clausen, Sønderborg
Bente Meldgård Clausen, Broager, tlf. 44 16 42
Inge-Karin Deichgräber, Nordborg, tlf. 45 82 87
Raimo Hansen, Sønderborg
Bo Ferdinand Jensen, Sønderborg, tlf. 42 18 50
Henrik Jensen, Sønderborg, tlf. 42 69 33
Johan Jessen, Broager, tlf. 44 13 39
Jette Leffers, Augustenborg, tlf. 47 16 63
Erik Liljenberg, Sønderborg, tlf. 42 67 29
Søren Liljenberg, Sønderborg, tlf. 42 67 29
Pia Glente Lorenzen, Sønderborg
Jette Madsen, Sønderborg, tlf. 42 24 08
Erik Møller, Broager, tlf. 44 14 13
Lone Møller, Sønderborg, tlf. 46 74 27
Holger Thor Nielsen, Sønderborg, tlf. 42 70 63
Lars Knutzen Nielsen, Augustenborg, tlf. 47 15 28
Gunnar Boye Olesen, Sønderborg, tlf. 42 84 78

22.
23.
24.
25.

Morten Storm Pedersen, Høruphav,Sdb.,tlf.44 51 52
Bent Petersen, Sønderborg, tlf. 44 54 69
Susanne Petersen, Sønderborg, tlf. 43 00 97
Torben Winther, Sønderborg, tlf. 42 45 37

Lærerne 1977/78
Adresser og telefonnumre
Adjunkt Christian Bo Bojesen
Havbo 2, Høruphav, 6400 Sønderborg, tlf. 44 59 74
Lektor Poul Buciek
Hellesøvej 43, 6430

Nordborg, tlf. 45 32 29

Adjunkt Erik Frydkjær-Hansen
Stenbjergparken la, st., 6400 Sønderborg,tlf. 42 05 78
Adjunkt Morten Frøsig
Kirkevej 16, Ulkebøl, 6400

Sønderborg,tlf. 42 07 37

Adjunkt Ulla Frøsig
Kirkevej 16, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 42 07 37
Adjunkt Torben Faarup
Fjordvejen 21, Brunsnæs, 6310 Broager, tlf. 44 29 50
Rektor Henning Steen Jensen
Vimmelskaftet 4, Høruphav, 6400 Sdb., tlf. 44 59 43

Adjunkt Mogens Larsen
Teglholt 7, 6200 Aabenraa, tlf. 62 59 92
Adjunkt Inger Lorenzen
Selma Lagerlöfs Vej 5, 6400 Sønderborg, tlf. 42 86 07

Adjunkt Anne Gerd Petersen
Oehlenschlägersgade 23, 6400 Sønderborg,tlf. 42 84 70
Adjunkt Erik Lorin Rasmussen
Alssundvej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 42 99 68

15

Lærerkollegiet
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Timelærer Kirsten Rytter
Sundgade 20 b, 6400 Sønderborg, tlf. 42 88 32

Adjunkt Annemarie Schouboe
Havbo 2, Høruphav, 6400 Sønderborg, tlf. 44 59 74

I skoleåret har Torben Faarup været ansat som kvota
ansat adjunkt. Timerne i gymnastik har været læst som
timelærerstillinger af Kirsten Rytter, lektor Poul
Buciek og adjunkt Erik Frydkjær-Hansen. Skolen takker
dem for god undervisning og for bistand i forbindelse
med opbygningen af faget og med byggesagen.

Latinundervisningen for sproglige elever uden den lil
le latinprøve, fra Amtsgymnasiet og fra Statsskolen
er varetaget af adjunkt Christian Bo Bojesen.
Adjunkt Mogens Larsen har stået for undervisning i
kor og orkester.

Jørgen Grundt Larsen
døde den 18. september 1977 ved en trafikulykke.

Ved morgensamlingen mandag den 18. september gav rek
tor meddelelsen og sagde bl.a.: Skolen har mistet en
dygtig lærer og lærerne en kollega, som vi satte me
get pris på. Det er kun kort tid, vi har kendt Jørgen
Grundt, men han havde alligevel nået at markere sig
som en afholdt lærer i historie og engelsk, en leven
de og energisk kollega, som deltog med stort engage
ment i alle sider af skolens liv. Han blev valgt til
lærerrådsformand som den første på skolen og var me-
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get optaget af dette tillidsjob.
Første gang jeg mødte ham var, da han søgte stilling
ved skolen. Hans begejstring for at være med til at
starte et nyt gymnasium var overbevisende. Han havde
så mange planer og ideer. Meddelelsen om hans død kom
mer som et chok for os alle. Han fik kun lov til at
være med ved skolen i godt en måned. Der ex- mange ting,
der ikke bliver præget af hans inspirerende arbejde.

Vi vil savne ham.
Henning Steen Jensen

Fagfordelingen 1977/78
Adjunkt Christian Bo Bojesen (CB)
historie:
a, b, x, y
latin:
a,b
Oldtidsk.:
a, b, x, y
Lektor Poul Buciek (PB)
drengegymnastik: ax

Adjunkt Erik Frydkjær-Hansen (FH)
drengegymnastik: by

Adjunkt Morten Frøsig (MF)
kemi: x, y
fysik:
y
matematik: a, b
Adjunkt Ulla Frøsig (UF)
engelsk:
a, x, y
dansk:
y

Adjunkt Torben Faarup (TF)
geografi: a, b
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Rektor Henning Steen Jensen (SJ)
dansk: a, b
Adjunkt Mogens Larsen (ML)
musik: a, b, x, y

Adjunkt Inger Lorenzen (IL)
fransk:
a, x
engelsk:
b
Adjunkt Anne Gerd Petersen (AP)
fransk:
b, y

Adjunkt Erik Lorin Rasmussen (LR)
fysik: x
matematik: x, y
Timelærer Kirsten Rytter (KR)
pigegymnastik: ax, by

Adjunkt Annemarie Schouboe (AS)
tysk: a, b, y
dansk:
x

Øvrige hverv
Administrationen:
Administrativ inspektor:
Boginspektor:
Skemalægning:
Indre inspektor:
Bibliotekar:
Studievejledning:

Lærerrådsformand:
Pedel:

sekretær Ulla Hansen
adjunkt Morten Frøsig
adjunkt Morten Frøsig
adjunkt Morten Frøsig
adjunkt Erik Lorin Rasmussen
adjunkt Christian Bo Bojesen
adjunkt Christian Bo Bojesen
og adjunkt Ulla Frøsig
adjunkt Annemarie Schouboe
Niels Ohlsen
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Nye lærere august 1978
Følgende lærere er indstillet til ansættelse ved skolen
fra det nye skoleårs begyndelse:

Lektor Poul Buciek (PB) biologi-gymnastik
Adjunkt Torben Faarup (TF) geografi
Cand. mag. Per Krarup Holst (PH) fransk-latin

Cand. scient. Peter Schwartz Jensen (PJ) fysik-kemi
Cand. mag. Richardt Norup Larsen (NL) samfundsfag
matematik

Kunstpædagog Søren Møller (SM) formning
Cand. scient. Anne Winther Petersen (WP) matematik
Cand. mag. Eli H. Sørensen (ES) dansk
Cand. mag. Knud Erik Sørensen (KS) historie-religionoldtidskundskab

Beretning fra lærerråd
Amtsgymnasiets lærerråd, som består af de fastansatte
lærere og rektor, konstituerede sig den 19. august 1977
med adjunkt Jørgen Grundt Larsen som formand, adjunkt
E. Lorin Rasmussen som næstformand og adjunkt Annemarie
Schouboe som sekretær. Den tragiske trafikulykke, hvor
ved Jørgen Grundt Larsen mistede livet, bevirkede dog
desværre, at lærerrådet allerede i september måtte vælge
ny formand: Annemarie Schouboe, og ny sekretær: adjunkt
Inger Lorenzen.
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Lærerrådet har i løbet af det første skoleår afholdt el
leve ordinære og et antal ekstraordinære møder, hvortil
elevrepræsentanter og skolens sekretær Ulla Hansen i vis
se tilfælde har været inviteret.

Emner på dagsordenen har naturligvis - i betragtning af
vores status som splinternyt gymnasium - først og frem
mest været byggesagen og budgetlægning, men også emner
som forsøgsundervisning (musik, kemi), amtscentralen,
ekskursioner, årsprøver og meget andet har været drøf
tet. Drøftelsen af eleverne og deres standpunkter hører
derimod hjemme på et andet forum: lærerforsamlingen,
ligesom problemer, der vedrører f.eks. forholdet mel
lem lærere og elever, behandles i samarbejdsudvalget.
På lærerrådets vegne

Annemarie Schouboe

Beretning fra samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget, som består af rektor, lærerrådsfor
manden, elevrådsformanden, to lærere og to elever, har
i det forløbne år afholdt seks møder.
Der indkaldes til møde af rektor, og både elev- og lærer
medlemmer kan anmode rektor om møde, samt bede om at be
stemte punkter bliver optaget på dagsordenen.
Vi har på møderne drøftet mange forskellige sager af fæl
les interesse for elever og lærere. Et gennemgående
punkt på dagsordenen har været "Fællesarrangementer",
som afvikles et passende antal gange i løbet af skole
året inden for skoletiden. Vi har således haft en fæl
lestime i starten af skoleåret med repræsentanter fra
de to gymnasieelevorganisationer GLO (Gymnasieelevernes
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Landsorganisation) og DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning) , vi har haft besøg af skuespillerne Erik
Mørk og Birgitte Price som opførte dele af J. H. Wessels
"Kærlighed uden strømper", og vi har haft en fællestime
med elevdebat om elevrådets funktion; denne debat munde
de ud i en vedtagelse af nyvalg til elevrådet og alle de
dertil knyttede elevposter. Vi har haft besøg af en pæ
dagogisk beatgruppe "Markanta", som formåede på én gang
at levere god underholdning og belæring om beatmusikkens
udvikling. Vi har desuden haft en atomkraftdebat med et
panel bestående af en tilhænger og en modstander af atomkraft og med stor spørgelyst fra salen. Endelig har
vi i april set filmen "Of Mice an Men" bygget over John
Steinbecks bog af samme navn.
Vi har drøftet det praktiske arrangement omkring de to
skolefester,vi har haft i september 77 og februar 78,
den sidste i form af karneval med mange meget opfind
somt udklædte elever.

Ved skoleårets start drøftede og vedtog vi ordensregler
- en debat som først var foregået i elev- og lærerråd,
og som mundede ud i en generel opfordring til at læse
opslagstavlen som eneste faste regel.

Og her ved skoleårets slutning har vi drøftet og ved
taget nye ringetider for det kommende skoleår, da vi får
Reimerskolen for os selv og derfor selv kan bestemme,
hvornår klokken skal lyde.
Ved skoleårets afslutning består samarbejdsudvalget af
rektor H. Steen Jensen, lærerrådsformand adjunkt Anne
marie Schouboe, elevrådsformand Henrik Fabricius Jensen
(Ix), adjunkt Mogens Larsen, adjunkt Ulla Frøsig (sekre
tær) , Stefan Poul Hansen (la) og Bente Kjær (Ib).
På udvalgets vegne

Ulla Frøsig
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Beretning fra elevråd
Hvad har elevrådet lavet?

Da vi startede på Amtsgymnasiet efter sommerferien 77,
valgte vi allerede efter nogle dage et foreløbigt elev
råd. Det var ikke særlig smart, da vi slet ikke kendte
hinanden godt nok, og det viste sig også, at det ikke gik.
Derfor valgte vi i foråret et nyt elevråd, der startede
med at lave vedtægter (fra bunden af) og arrangere et
elevmøde, hvor de blev vedtaget.

Kort tid efter samarbejdede vi med amtets andre gymnasier
om udfærdigelsen af en resolution, der gjorde opmærksom
på problemerne omkring for høje klassekvotienter og
transport af elever. Resolutionen blev også underskrevet
af lærerrådet og bragt i Jydske Tidende.
Herefter blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et
transport- og et kantineudvalg(arbejdsmateriale fore
ligger) . Udvalgene vil dog først blive nedsat efter
sommerferien, så I også kan få en tjans med.
Kort tid før eksamen blev det aftalt med eleverne fra nu
forhenværende 3y på Sønderborg Statsskole, at de skulle
komme og vise en hjemmelavet film i et spisefrikvarter.
Til arrangementet lånte vi Set. Jørgen Skolens filmloka
le .

Omtrent samtidig blev der nedsat et elevrumsudvalg, som
diskuterer indretningen af det nye elevrum.
En af de sidste dage før eksamen afleverede vi så et
forslag til klassefordelingen 1978/79, som vi håber
vil blive godtaget.

Den 22. maj deltog jeg i et telefonmøde mellem amtets
gymnasier, og det blev besluttet, at der skulle afhol-
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des et møde den 1. juni angående problemet elevrepræsen
tation i Amtscentralen.
Ved siden af ovennævnte har elever i almindelighed sid
det i festudvalg, fællestimeudvalg, introduktionsudvalg
o. lign., og der har siddet elevrådsrepræsentanter i
forretningsudvalg, byggeudvalg, samarbejdsudvalg o.lign.

Elevrådsformand
Henrik F. Jensen

Bygninger og byggeri
Amtsgymnasiet begyndte undervisningen i august 1977 i
midlertidige lokaler i Reimersbygningen, som amtet har
lejet af Sønderborg kommune. Det er udmærkede lokaler,
som også i det kommende skoleår giver gymnasiet tilstræk
keligt med plads, selv om faglokalerne bliver spidsbe
lastet. Problemerne melder sig i det følgende skoleår,
hvor vi med 14 klasser og forestående studentereksamen
for det første hold stadig befinder os på Kirke Allé i hvert fald noget af året.
Men der er lysning forude. Alle gode kræfter er samlet
om, at det byggeri, som amtsrådet har overdraget arki
tektfirmaet "A5-Tegnestuen" at realisere, står færdigt
omkring årsskiftet 1979/80. Siden august 1977, hvor
vinderprojektet blev fundet blandt 64 forslag, har der
været holdt en række byggemøder, hvis drøftelser og for
slag er blevet forelagt byggeudvalget, hvor gymnasiet
er repræsenteret ved rektor, lærerrådsrepræsentant og
elevrepræsentant. Samarbejdet med arkitektfirma og in
geniørfirma, Rambøll og Hannemann, har under ledelse af
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amtets arkitekt, Johs. Kristiansen fra Teknisk forvalt
ning, været inspirerende og spændende, og det er skolens
indtryk, at lærergruppen, elevgruppen og rektor har haft
mulighed for at påvirke projektet med ideer og ønsker i
det omfang, vi har haft viden og fantasi til det.

Vi er klar over, at der endnu er et stykke vej tilbage,
før vi kan rykke ind i de nye bygninger, men vi er over
alt blevet mødt med forståelse og imødekommenhed af de
besluttende myndigheder, og vi er overbeviste om, at
Sønderjyllands første amtsgymnasium bliver både et godt
og spændende byggeri.

Når dette læses,er man antagelig igang med at grave ved
Grundtvigs Allé,og vi er kommet et stort skridt nærmere
realiseringen af "den lille skole i den store skole".

Henning Steen Jensen
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Orientering
De følgende sider omfatter information af forskellig
art. Orienteringen er samlet omkring nogle stikord i
alfabetisk rækkefølge.

Administration
Rektor Henning Steen Jensen har træffetid hver dag fra
kl. 10-11, og kan i øvrigt normalt træffes på sit kon
tor i skoletiden.
Adjunkt Morten Frøsig er administrativ inspektor og
boginspektor, træffes daglig fra kl. 9,40 - 9,50.

Kontoret på 1. sal er åbent dagligt fra kl. 8,00 - 12,30.
Her kan I henvende jer til sekretær Ulla Hansen.

Amtskommunen
Skolen er en amtskommunal gymnasieskole under Sønderjyl
lands amt. Administrativt forvaltes den af Undervis
nings- og kulturforvaltningen, Flensborgvej 130, 6200
Åbenrå, telefon (04) 62 50 50. Formanden for U- og Kudvalget er Dycke Hoff. Forvaltningschef er Johan Niel
sen.

Som amtsrådets repræsentant i det Skoleråd, der skal
vælges i det nye skoleår, er valgt amtsrådsmedlem Erik
Rytter, Sønderborg.

Befordringsgodsgørelse
har man ret til, når ens skolevej er 7 km og derover.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolens kontor for nu
værende elever og sendes i juni 1978 til nye elever.
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Bøger og papir
BØGER
Bøger udleverestil lån uden omkostninger for eleverne.
I er ansvarlige for, at de behandles, så jeres efter
følgere får lyst til at læse dem. Navn skrives på om
slagets inderside, der skal lægges bind om bøgerne, og
i øvrigt må der ikke skrives til i bøgerne. Hvis skolen
skønner, at en bog er ubrugelig, når I afleverer den,
kan der blive tale om erstatning.

PAPIR
Papir er udleveret til et års forbrug og vil først
blive suppleret i næste klasse.

Ekskursioner
ÅRETS EKSKURSIONER I

HISTORIE/LATIN

Den 17. - 19. november 77
Formål:
besøg på vikingeskibsmuseet i Roskilde og Pompeiiudstillingen på Louisiana. Vikingetiden indgik i samtlige 1.
gs pensum, således at det var naturligt at tage et stop
på vej til København i Roskilde.

De sproglige havde som optakt til ekskursionen beskæf
tiget sig med Vesuvs udbrud via Plinius' breve og ind
skrifter fra husmurene i Pompeii.
Udover det rent faglige havde ekskursionen også det
formål, at hele skolen var fælles om et emne. Således
indgik ekskursionen også som et led i opbygningen af
et nyt gymnasium, idet alle 100 + lærere drog af sted
samtidig.
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Dansklærerene havde arrangeret fælles teatertur til
Fiolteatrets opførelse af "Svind" - så alle aspekter
blev tilgodeset.

Tirsdag den 14. marts 1978

Endagsekskursion i historie med Ix og ly til Hedeby og
Gottorp. Som et led i perioden i Nordens historie 800
- 1241 indgik diskussionerne om Hedebys rolle og de
nyeste teorier omkring Dannevirke. Efter besøg på Got
torp Slot med Hedebyafdelingen var klasserne ude i
Hedeby for ved selvsyn at konstatere placering, betyd
ning etc.

Torsdag den 6. april 1978
Endagsekskursion til Sydfyn i historie for at se på re
næssanceherregårde. De sproglige klasser læste Europa i
renæssancen - opdagelser og reformation. Dertil hører
blandt andet diskussionen om udviklingen indenfor mili
tæret og spørgsmålet om borgen som forsvarsværk eller
behagelig bolig. Da netop Sydfyn har nogle af de mest
typiske herregårde fra overgangen mellem middelalder og
renæssance var det naturligt at vælge disse, for at klas
serne ved selvsyn kunne konstatere de nye træk i herre
gårdenes arkitektur.

Christian Bo Bojesen

GEOGRAFI

Den 6. april 1978 var la og Ib på en geologisk/geografisk ekskursion i Sønderjylland med formålet dels at iagttage landskabsformer begyndende med aflejringer fra
sidste mellemistid i Vestjylland til de sidste isfrem
stød mod øst i Sønderjylland, dels ved selvsyn at finde
karaktertræk for egnsudviklingsområder.
0Q
Torben Faarup

Ferieplan 1978/79
19 7 8

Mandag den 16. okt. til fredag den 20. okt.: Efterårsferie
Onsdag den 27. dec. til fredag den 5. jan.: Juleferie

19 7 9
Onsdag den 28. marts:
Dronning Ingrids fødselsdag
Mandag den 9. apr. til tirsdag den 17. apr.: Påskeferie
Tirsdag den 5. juni:
Grundlovsdag
Mandag den 25. juni til fredag d. 10. aug.: Sommerferie

Forsømmelser
I gymnasiet er der mødepligt, og det betyder helt bog
staveligt, at man skal være til stede, hvis man ikke er
forhindret af sygdom, som er den eneste gyldige grund
til fravær. Skolen er ifølge gældende bestemmelser for
pligtet til at føre nøje kontrol med elevernes forsøm
melser. Mange forsømmelser kan føre til, at man ikke
får lov til at gå til eksamen. (Der er afsluttende ek
samen i nogle fag allerede i Ig). Manglende aflevering
af opgaver tæller også som forsømmelser. Det er ikke så
ofte, at det kommer dertil, at en elev ikke kan indstil
les til eksamen, men sker det, er fremgangsmåden følgen
de: Forsømmer en gymnasieelev i et sådant omfang, at
skolen må nære betænkelighed over for elevens mulighed
for fortsat at følge undervisningen, skal eleven først
underrettes derom mundtligt af rektor. Fortsætter for
sømmelserne alligevel, skal skolen give en skriftlig
advarsel om, at eleven ikke kan indstilles til eksamen,
hvis forsømmelserne fortsætter. Før den endelige til
melding til eksamen skal lærerne på et lærerforsamlings
møde afgøre, om elever, der har modtaget skriftlige ad
varsler, skal indstilles til eksamen, eller om sagen
skal overlades til direktoratets afgørelse. En elev, der

29

ikke får direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen
efter 1. eller 2. g, kan ikke fortsætte i næste klasse.
En af grundene til, at der er mødepligt, er at man ved
at følge undervisningen opnår visse fordele i form af
mindre pensum til eksamen. Man kan også blive student
som privatist med fuldt pensum.

Efter sygdom afleveres første dag eleven igen er i skole
en seddel til kontoret, der angiver dag(e) og årsag.

Hvis man undtagelsesvis vil bede om fri i en eller anden
særlig anledning, skal det ske inden og ved henvendelse
til rektor. Der vil ikke blive givet fri til tandlæge
besøg, køretimer og køreprøve.

GLO
Gymnasieelevernes Landsorganisation er den ene af gym
nasieelevernes 2 faglige organisationer. Den blev op
rettet i 1974 som et alternativ til DGS (Danske Gymnasie
elevers Sammenslutning).
I begyndelsen af skoleåret blev der her på skolen af
holdt en fællestime om DGS/GLO og bagefter var der af
stemning om skolens medlemsskab af DGS, da man her ind
melder sig kollektivt, en skole ad gangen. Der var kun
få stemmer for en sådan indmelding. Derefter var vi ca.
20, der meldte os ind i GLO og oprettede en lokalfore
ning. Lokalforeningen har i samarbejde med Sønderborg
Statsskole afholdt møder og udsendt medlemspakker, og
i februar sendte vi 3 repræsentanter til GLOs landsmøde.
Efter landsmødet lavede vi en oplysningskampagne, hvor
ved medlemstallet blev forøget til 34 medlemmer. I april
afholdt vi et medlemsmøde, hvor der blev valgt en be
styrelse og en formand. Årets sidste arrangement var et
organisatorisk kursus ledet af GLOs stifter Hannah Kain.
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Vi har planlagt en del aktiviteter for den kommende tid,
og vi står altid til rådighed for skolens elever. Hvis
du har problemer med eller ønsker oplysninger om uddan
nelsen, kan du altid henvende dig til os. løvrigt får
du udleveret en lektiebog og et medlemskort, hvis du
melder dig ind eller gentegner medlemsskab. (Årskon
tingent kr. 5,00) .
På gensyn efter sommerferien!
GLO-lokalforeningen på Amtsgymnasiet

Formand: Helle Beck la
Skolevej 10, Kollund, 6340 Krusaa
tlf. 67 84 22

Grenvalget
efter Ig bliver der orienteret om i januar - februar
1979. Endeligt grenvalg sker i marts 1979.

Klasselæreren
Klasselæreren har ikke helt samme funktion, som I for
modentlig er vant til,men tager sig mest af praktiske
ting. Det vil være naturligt at kontakte hende eller ham,
hvis I har særlige problemer, men ellers kan I opsøge
den lærer, I synes, I bedst kan snakke med.

Meddelelses- og skoleblad
I foråret startede vi udgivelsen af et kombineret med
delelses- og skoleblad.
Bladet består af en afdeling med meddelelser fra admini
strationen (rektor, inspektor, sekretær) samt et antal
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sider, der er åbne for debatindlæg eller orientering fra
såvel elever som lærere, herunder elevråd og lærerråd.

Blandt emnerne i årets 4 numre af bladet kan nævnes:
debatindlæg og svar vedrørende forsøgsordningen i kemi,
referater fra elevrådsmøder, elevrådets forretningsor
den, omtale af møder i GLO og DGS, en klasses forslag
til introduktionsdage næste år, valg til elevråd, lærer
rådets beslutning vedrørende årsprøver m.m.
Bladet udkommer i øvrigt, når der er behov for det, det
vil sige, når der enten er en passende stofmængde, eller
når aktuelt stof kræver det.

Meddelelserne fra administrationen redigeres af Morten
Frøsig, mens det er tanken,at skoleblads-afdelingen
skal redigeres af en redaktionskomite af lærere og elev
er. I år har René Andersen,ly, været elevernes kontakt
til bladet.
Der er ingen censur på indlæg og kommentarer, men alle
bidrag skal være forsynet med ophavsmandens navn og
evt. klasse.

Musik
Kor og orkester ledes af adjunkt Mogens Larsen. Ved
skoleårets begyndelse vil der blive orienteret om korog orkesterundervisning.

MUSIKAKTIVITETER
Udover den musikalske oplevelse giver de frivillige
musikaktiviteter også eleverne bedre muligheder for at
lære hinanden at kende og bidrager hermed til den al
mindelige trivsel på skolen. Det er således glædeligt,
at vi allerede ved skolens begyndelse har fået etable
ret et sangkor på over 20 medlemmer samt et mindre
skoleorkester.
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KORET har i det forløbne år beskæftiget sig med lette
re flerstemmige sange og genrer af vidt forskellig art.
Som eksempler kan nævnes værker af J. S. Bach, negro
spirituals og nyere rytmiske sange, som er blevet anvendt
ved to mindre koncerter på skolen.
ORKESTERET fik sin debut allerede i introduktions
dagene, hvor det lykkedes at samle et folkemusikensemble,
som spillede til folkedans for alle skolens elever og
lærere. Foruden en ugentlig time med sammenspil af for
skellig karakter har orkesteret medvirket ved de to af
holdte skolekoncerter, suppleret med nogle af skolens
lærere.

I det kommende år vil vi søge disse musikaktiviteter ud
videt efter det behov som skolens vækst medfører. Såle
des vil den øgede instrumentsamling kunne indgå i det
instrumentale sammenspil, og koret vil i året 1978/79
have mulighed for at deltage i et stort musikarrangement
med deltagelse af samtlige sønderjyske gymnasiekor samt
Sønderjyllands Symfoniorkester.
Mogens Larsen

Opslagstavler
findes ved indgangen. Den ene er forbeholdt administra
tioner^. I bør dagligt se efter, om der er skemaændringer
og andre meddelelser, f.eks. om møder, fællesarrange
menter. Den anden er forbeholdt eleverne og redigeres
af dem. Den rummer opslag fra elevråd, foreninger og an
dre organisationer, som I kan have interesse i.

Rygning
Rygning er tilladt udendøre og i elevopholdsrummet.

BRUG ASKEBÆGRE

!
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Skoleråd
er et nyt organ ved gymnasieskolen. Det afløser skole
nævnet. De 9 medlemmer til rådet vælges af og blandt
persongrupper, som arbejder på og har tilknytning til
gymnasiet.

Orientering om skolerådet gives først i det nye skoleo
ar.

Valg til rådet skal være afsluttet inden udgangen af
september 1978. Valgbestyrelsen består af amtsråds
medlem B. Bisgård Hansen og rektor.

Statens uddannelsesstøtte
Elever i gymnasiet kan søge om støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte (SU), såfremt man er over 18 år eller
fylder 18 år i løbet af skoleåret. I sidste tilfælde
skal ansøgning om støtte indsendes allerede i begyndel
sen af skoleåret, men støtteberegningen vil først få
virkning i den 1. i måneden, efter at 18års alderen
nås.

Der vil blive givet meddelelse om, hvornår ansøgnings
skemaer kan afhentes på kontoret, ligesom der vil bli
ve orienteret om de nærmere regler efter hvilke støtte
kan gives.

Studievejledning
For alle gymnasieelever er der i hele det 3-årige
forløb afsat ialt 20 timer til uddannelses- og er
hvervsorientering .
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Normalt fordelt således:
6 timer studieteknik
14 timer erhvervsorientering.
Som noget nyt blev der i skoleåret 77/78 indført indi
viduel studievejledning for 3.g, og i det kommende sko
leår 78/79 er det ligeledes blevet indført for l.g. Tan
ken er den, at studievejlederordningen også skal ind
føres i 2.g, således at studievejlederordningen for
håbentlig er fuldt udbygget i gymnasiet 1980. Dermed
har hver klasse sin studievejleder, som også kan opsøges af den enkelte elev, hvis personlige problemer
vedrørende studiet skulle melde sig.
I 1978/79 er studievejlederne adjunkt Christian Bo Boje
sen og adjunkt Peter Schwartz Jensen.
STUDIETEKNIK
I begyndelsen af Ig undervises hver klasse i studietek
nik- d.v.s. undervisning i den bedst mulige arbejdsme
tode .Generelt kan man sige, at studieteknik består af
3 dele:
1) Læseteknik: læsehastighed og forskellige læseme
toder afpasset efter stoffets karakter.

2) Notatteknik: hvordan opbygger man bedst sit eget
noteapparat? Hvad er i det hele taget formålet
med at tage noter?
Notater fra læsning af bøger og notater i timen.
3) Forberedelse: den daglige forberedelse - diskus
sion og ideer? Planlægning af arbejdet over længe
re perioder.
Udover disse elementer bliver det nye i l.g,at hver en
kelt elev kan opsøge studievejlederen, få diskuteret
studiemæssige problemer igennem og forhåbentlig få dem
løst
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Omkring februar/marts orienterer studievejlederen om
grenvalgsmulighederne efter l.g, og mulighederne dis
kuteres igennem i klassen og individuelt. Desuden
sørger studievejlederen for, at der bliver mulighed
for at snakke med de forskellige faglærere.

ERHVERVSORIENTERING
Den egentlige erhvervsorientering er placeret i 2.g
og 3.g.
I 2.g arbejdes der med valgproblemer og erhvervsmulig
heder. I 3. g med de studiemæssige problemer, der kan
støde til efter gymnasiet: adgangsbegrænsning, bolig
forhold, økonomi o.s.v.

Muligheden for at berøre de fleste sider af de studie
mæssige problemer skulle således være til stede i løbet
af de 3 år i gymnasiet.

Christian Bo Bojesen og Ulla Frøsig
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Det nye skoleår
begynder MANDAG DEN 7.

AUGUST 1978

kl.

8,30

Lærerne mødes

kl.

9,30

2g møder, der dikteres skema og ud
leveres bøger

kl. 10,30

Ig møder - se iøvrigt program under
Introduktionsdage side 6.
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