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KÆRE NYE ELEV!
Velkommen til Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus !
Vi hår lavet dette lille hæfte for at du lettere kan finde dig til

rette de første dage her på skolen.

Skolen har et todages introduktionsprogram, der starter på den før

ste skoledag,

som er

torsdag d.

10.

aug.

1989 kl.

9.00

Der afgår en specialbus fra rutebilstationen kl.

8.45,

som kan be

nyttes af oplandseleverne.

Introduktionsprogrammet ser sådan ud:

8.05 -

9.00 -

Fredag

Torsdag

Kl:

Undervisning

8.50
9.45

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40
12.05 - 12.50
13.00 - 13.45

Ig:
Velkomst og navneopråb
Ih:
i kantinen ved Rektor. Ig:
Ih:
Præsentation i klassen,

orient, i aud.
undervisning
undervisning
orient, i aud.

(rk)

(rk)

Undervisning

hvor skema dikteres.

Bogudlevering

Rundvisning på skolen.
Fotografering

Bogudlevering

Fotograferingen foregår i auditoriet i rækkefølgen:

kl

9.10

Iq

Ir

la

10.00

10.20

10.10

lb
11.00

Ix

ly

Iz

11.20

11.40

12.00

Torsdag og fredag vil I møde jeres klasselærer,

tor og rektor.

studievejleder,

tu

Fredag er der tre "almindelige" undervisningstimer.

Fra og med mandag gælder det skema, der dikteres første dag.
I introprogrammet indgår en hyttetur med overnatning.

Den planlæg

ges af klassen sammen med klasselæreren.
Hver klasse får tilknyttet to tutorer, som er elever

fra henholdsvis 2h og 2g. Deres opgave er at hjælpe

de nye elever til rette - både i introdagene og re

sten af året. Tutor er med i rundvisningen og delta
ger i planlægningen af hyttetur og velkomstfest. Tu
torernes navne slås op i klasselokalet.

(ta'mig i hår len)

Hvordan finder vi rundt på skolen?
På bagsiden af heftet findes en oversigtsplan,

som kan være rar

at have i tasken de første dage.
Det første, man møder ved indkørslerne fra Skovvangen,

er cykel

skurene. De fleste elever benytter de to flisegange, der udgår

fra cykelskurene, når de skal ind på skolen,

idet hovedindgangen

ligger lidt "forkert" i forhold til Skovvangen.
Skolen er inddelt i tre sektorer V, M og 0, og det er tanken,

at

hver sektor fungerer som en lille skole i den store. Derfor får
hver klasse også hovedparten af timerne i et bestemt klasselokale
i én af sektorerne under hele skolegangen,

således at de føler sig

hjemme der.

Indenfor hver indgang er der en garderobe
ren.

som hører til sekto

I M-sektoren er der et specielt indrettet toilet beregnet

for handicappede elever. Disse

har også tilladelse til at be
nytte elevatoren.

I hver sektor er der et stort

åbent område,

som er møbleret

dels til ophold og afslapning
i frikvartererne og dels til

undervisning. Når der under
vises i området,

skal elever,

der slapper af; forholde sig
stille og rolige.

I hver sektor findes der et tekøkken,
nyttes af eleverne.

Desuden findes der automater

med kolde og varme drikke.
købes i kantinen,

som kan be

Disse varer kan også

som har åbent i frikvartererne.

Her kan man også købe smørrebrød,

kager, mælk, slik m.m.

Om fredagen sælges der pølser med brød.

-3Faglokalerne er placeret i to sektorer N og K, hvoraf kun N ses
på planen

da K-sektoren ligger i kælderetagen.

I N-sektoren un-

dervises der i fagene fy
sik, kemi, biologi og da

talære .
K-sektoren huser fagene
musik og formning.
Mellem kantinen og N-sek

toren fører en gang over
(fysiksamlingen har det nyeste udstyr)

til sportshallen, hvor idrætstimerne finder sted.

Hvem kan vi henvende os til?

REKTOR træffes på sit kontor

(Al)

som ligger i administrations

sektoren. Her kan man søge råd og vejledning,

hvis der opstår væsentlige problemer i forbin
delse med ens skolegang eller af personlig art.
Der er mødepligt til timerne, og man skal der

for bede rektor om fri, hvis der er lægebesøg
eller andet,

som ikke kan lægges uden for skole

tiden .

SKOLESEKRETÆRERNE Betty
ekspeditionen

og Ulla styrer med blid men fast hånd

(A2). Her henvender man sig om alt muligt mellem

himmel og jord, hvis man er i tvivl. Man henter ansøgningsblan

ketter, attester, årskort

m.m. her. Her henter og af
leverer man også sin sygesed-

del, hvis man skulle gå hen
(må jeg be^cm elevrådets aviser?)

INSPEKTOR Issing har kontor i A3

og blive syg.
Her kan man også henvende sig

for at få fri eller for at få påtegnet papirer m.m.

BOG INSPEKTOR Niels Thøgersen træffes i A9,
åbningstiden. Alle henvendelser om bøger,
går her.

hvor et opslag angiver

lommeregnere o.s.v.

fo

end to zoner. Der går specialbusser fra rutebilstationen om mor

genen og fra skolen

om eftermiddagen. De kan benyttes af eleyer

med uddannelseskort udstedt af amtet.
OPSLAGSTAVLERNE findes forskellige steder. Vigtige er de to

tavler ved indgangene mellem V,M og M,0. Her meddeles de dag

lige timeændringer,

som f.eks. kan skyldes, at en lærer er syg.

Det kan betyde, at timer ombyttes, at klassen "arbejder selv
stændigt",

er "alene" eller har fri. Den sidste bulletin væk

ker som regel jubel. Der er gode muligheder for at udnytte mel

lemtimer effektivt,
om på skolen,

idet der findes mange arbejdspladser rundt

hvor man kan sætte sig til at forberede sig til næ

ste dag eller skrive stil m.in.

B1 BL IOTEKET er åbent som læsestue og arbejdssted hele dagen.
Bøgerne kan normalt hjemlånes i en måned. Bibliotekaren er til
stede i et bestemt frikvarter. Nærmere skriftlig orientering
følger.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)...

Rektor vil redegøre for de vigtigste regler i sin orientering
cm fredagen.

Det kan nævnes,

at man skal være fyldt 18 år for

at kunne få støtte, men man kan godt søge forinden. Eleven

skal oprette en bankkonto,

hvor pengene indsættes, og der

gælder naturligvis bestemte indtægtsgrænser.
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STUD 1EVEJLEDERNE har kontor i C2 og C3. Studievejledningen omfatter

tilvalg,

studieteknik, økonomi, erhvervsorientering, eksamenstek

nik m.m.

Desuden står studievejlederne til rådighed vedrørernde den

enkeltes personlige problemer i det daglige,

store som små,

såvel i

som uden for skoletiden. Hver studievejleder har en træffetid,

som

fremgår af opslag ved kontorerne. Studievejledere for de nye klasser
er: JH for Ixyz

-

KE for Ipq

-

FJ for Ira

-

Ju for Ib

KLASSELÆRERNE vil introducere de nye elever for hinanden og fore

stå rundvisningen.

De er også med i planlægningen af forskellige

arrangementer bl.a. hytteturen og velkomstfesten,
dag den 8.

som afholdes fre

sep. Klasselæreren følger klassen lidt "tættere" end de

øvrige lærere og søger at skabe et godt miljø i klassen. De nye

klasser får følgende klasselærere:
lp

lq

lr

la

lb

Ix

ly

Iz

KE

Rj

YN

SP

EK

SH

OH

CB

LÆRERNE ælsker deres lærerværelse A6 og kan derfor ofte træffes

der. Man kan trygt komme til sin lærer
for at få vejledning og gode råd i forbin

delse med faglige eller andre problemer.
Ligeledes kan eleverne til enhver tid bede

læreren om en vurdering af deres faglige
standpunkt.

I gymnasiet gives der desuden

"karakterbog", dvs standpunktskarakterer i

december og i marts måned.
For gymnasieeleverne og deres forældre af

e/t ganske. aZmi.ndet-ige menneikeÆ)

holdes der i Ig to aftenmøder, et i novem

ber, hvor nogle lærere vil fortælle om arbejdet i klassen, og et i februar,

som er en konsultationsaften med

individuel evaluering og vejledning.

Hvad er ellers værd at vide?

BEFORDRINGSGODTGØRELSE kan søges af alle, men da egenbetalingen er
på 210 kr pr måned kan det kun betale sig,

hvis man skal køre i mere

- 6-

PLIGTER OG RETTIGHEDER Undervisning og bøger er

(endnu)

gratis.

Derimod er der indført egenbeta
ling på

130 kr pr år for fotoko

pier. Dette beløb skal betales ved
starten af skoleåret.
De udleverede bøger skal forsynes
med omslag og navn. De skal erstat

tes, hvis de bortkommer eller be
skadiges .
Der er mødepligt til alle timerne.

Overholdes denne ikke, kan man risi
kere at blive bortvist fra skolen.

Fravær i for stort omfang kan også
medføre,
"særlige vilkår". Det betyder,

pensum.

at man skal til eksamen på

at man skal op i alle fag og i fuldt

Endelig kan mange forsømmelser føre til at en elev i Ig eller

2g ikke kan fortsætte i næste klasse.

For hf'erne vil

forsømmelser betyde, at man skal gå op til eksa

men som selvstuderende.

Det bedste råd man kan give de nye elver er: mød op til alle timerne

og aflever det skriftlige arbejde til tiden.

Det er langt den lette

ste vej til et godt eksamensresultat.

...der bliver gjort et stort
arbejde

for at sætte

ne i gang!

elever

ßK
An = Andersen, Helge Blom
KD = Andersen, Kurt Daugaard

KEM

OA = Arndt, Ole

MAT

Rk = Ba 11 i sager , Ole
IB = Bau, Inger
CB = Bryld, Carl-Johan

FYS

KEM

ENG

FRA

HIS

DAN

Bp = Brørup, Mogens
AC = Christensen, Aase
MD = Drejer, Mette
KE = Egebjerg, Kirsten
AF = Flyvholm, Anne-Kirsten

OLD

Kp = Knopper, Merete
TK = Knopper, Thorbjørn

REL

FRA

ENG

HIS

MK = Kristensen, Hans Møbjerg

FYS

MAT

FYS

MAT

DAN

Kr = Kristiansen, Torben
BL = Lambert, Bodil
La = Lambert, Ole

PSY

AM = Larsen, Anni Majland

DAN

IDR

DAN

LAT

HL = Larsen, Steffen Hejlskov

DAN

HIS

ENG

FRA

AL = LiIdbal le, Aase

IDR

FYS

NAT

BIO
NAT

IDR

BIO

TM = Mikkelsen, Troels

OLD

DAN

KM = Munch, Kjeld

MAT

HIS
NAT

BIO

ENG
ENG

KEM

Fl = Frølund, Mogens
Ga = Gade, Hans-Kurt

ENG

DAN

ON = Nielsen, Knud Ole

IDR

TYS

HIS

FRA

IDR

JG = Gade, Jørgen

DAN

RUS

HIS

REL

LG = Gade, Lise
VG = Gade, Vibeke
EH = Hansen, Ejnar

ENG

TYS

FRA

TYS

No = Norup, Karl
JO = Olsen, Jørgen
GP = Petersen, Klaus Graves
VP = Petersen, Valdemar

GEO

BIO

BIO

TEK

DAN

MUS

MUS

FRA

GEO

IDR

BIO

FYS

MAT

Po = Poulsen, Finn Westergaard

TYS

LAT

SP = Poulsen, Signe Rugård
RT = Randrup-Thomsen, Erik

DAN

FOR

SAM

HIS

MAT

DAN

IR = Rasmussen, Erik Issing
Rj = Ratjen, Jesper

BIO

KEM

FOR

IDR

AR = Ruppel , Anneke
NS = Solgaard, Niels Stubbe

FYS

LJ = Jensen, Lars Vejen
OJ = Jensen, Ole

KEM

MAT

LS = Sørensen, Hans Lebech

FYS

MAT
KEM

SAM

HIS

YN = Nissen, Yonna

ENG

FRA

FJ = Jessen, Finn
KJ = Jessen, Keld
Ju = Juhl, Anne

HIS

REL

TYS

FRA

DAN

OLD

REL

HIS

DAN

IDR

NT = Thøgersen, Niels
VT = True, Vibeke
BV = Vesterlund, Bo

DAN

MUS

SW = Waage, Susanne

ENG

MUS

Hansen, Jens Aage
SH = Hansen, Stig
HS = Hedeskov, Jens-Jørgen

JH

He = Helms, Äse
Ho = Holst, Jens Jørgen
VH = Høgsbro, Vibeke

SPA

MAT
NAT

GEO

SAM

Skoleskema
for................................................................................................. klasse.........
Klokken

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

