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Kære nye elev!
Damen på forsiden ser måske nok lidt stram ud, men hun mente
■/

det i hvert fald godt overfor datidens "peblinge", da hun op

rettede skolen i 1542.
Peblingene er nu "studerende" og vi håber, at du som sådan må
få nogle gode år her. For at lette dine første dage her på ste
det har vi lavet dette lille hefte, hvor vi har prøvet at svare

på nogle spørgsmål, som det kunne tænkes, du stiller idag. Vi

håber, at vi har ramt rigtigt.
Ned venlig hilsen!
Ole Ballisager

Kantinen, hvor jeres første møde med skolen finder sted.

INDHOLD

Hvordan kommer vi ud til gymnasiet?

s.

2

Hvordan finder vi rundt på skolen?

s.

2

Hvad sker der den første dag og de følgende?

s.
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Hvem henvender vi os til?

s.

5

Hvad er ellers godt at vide?

s.
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Hvordan kommer vi ud på gymnasiet?
Man kan selvfølgelig bruge "fusserne", men en an

den mulighed er busserne,

som afgår fra rutebil

holdepladsen, og som kan benyttes af oplandsele

verne. Amtet betaler transporten for de elever,
hvis samlede skolevej

(frem og tilbage)

22 km

er

og derover. Disse elever skal ansøge om fri befor

dring hos det amt man bor i senest d.

1 - 7 - 83.

Elever, der benytter tog, skal have udstedt to årskort, et til
tog og et til bybusserne, og skal derfor medsende to fotografier.

Rutebilkortene derimod gælder også til bybusserne. Togkort udleve
res på jernbanestationerne

umiddelbart

før skolestart. Rutebil

kortene kan afhentes på skolens kontor den første dag.
På den første skoledag d.

rutebilstationen kl.

8.

aug.

afgår der en specialbus fra

8.45. Elever, der ankommer fra oplandet med

rutebil eller tog, bedes orientere sig på pladsen og se efter en
bus med skiltet "Kolding Gymnasium" i vinduet.

Er der iøvrigt problemer med årskort o.l., kan man søge råd og bi
stand på skolens ekspedition.

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,
hjemme der.

således at de føler sig

- 3 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 af sektorerne findes der et tekøkken,

som kan benyttes af

eleverne.
Faglokalerne 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.

Hvad sker der den første dag og de følgende?
For at hjælpe de nye elever med at lære hinanden og stedet at

kende, har vi lavet et særligt program for de nye klasser de
første to dage. Dette program findes på side 12. Det fremgår her-
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af, at såvel Ih som lg møder
mandag d.

aug. kl. 9.00

8.

Mandag og tirsdag vil I møde jeres klasselærer og studievejleder

ligesom elevrepræsentanter og rektor. De vil alle give jer en masse
informationer. Der bliver også et par enkelte undervisningstimer
de to første dage. Era og med ons-

I

dag gælder det almindelige skema.
i

I løbet af mandagen vil samtlige

i

nye klasser blive fotograferet.

!
I

Med i introduktionsarrangementet

er en hyttetur en af de første
i
‘

uger. Den planlægges af klassen
sammen med klasselæreren.

Introduktionsprogrammet slutter
* med en fest på en fredag. Til

denne fest er eleverne meget velkomne til at forberede underhold
ning af forskellig art. Der indledes med spisning i sektorerne.

Til hver af de nye klasser knyttes der to ældre eleJ

ver fra 2h,

opgave at være vejledere for klassen på alle må-

/

Ä®

2g eller 3g. De kaldes "tutorer" og har

der, både i introduktionsdagene og i resten af skole

(ta'mig i hånden) året. Tutorerne bliver for:

la Elisabeth Sørensen

(2a)

& Helle Brendstrup

(3a)

Ib Torben West-Hansen

(2b)

& Lise Husted

(3b)

lp Charlotte Oxlund

(2p)

& Marianne Mandsberg

(2p)

Iq Mogens Jensen

(2q)

& Anne Jensen

(2q)

Ir Tina Mørk

(2r)

& Elisabeth Christiansen

(2r)

Is Lars Hamsen

(2s)

& Leif Fredslund

(2s)

lx Martin Gram

(2x)

& Carsten Lützen

(3x)

ly Dorthe Engberg

(2y)

* Katrine Poulsen

(3y)

- 5 Iz Lisbeth Rostgaard

(2z)

& Jette Roost

lu Torsten Asklund

(2u)

& Niels Thorvald Jepsen

(3z)
7(3u)

Hvem henvender vi os til?
REKTOR

kl.

træffes på sit kontor

8-10 og de øvrige dage kl.

der er vist ikke mange,

(Al) mandag

12-13, men

der overholder

disse tidspunkter. Man tropper op og tryk

ker på knappen uden for døren, hvis man fø
ler, at der er væsentlige problemer i forbind
else med ens skolegang eller af personlig art. Man kommer der

også for at bede om fri eller for at få en udtalelse.

SKOLESEKRETÆRERNE

ekspeditionen

Betty

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,

m.m.

her.

årskort

Her henter og af

leverer man også sin sygesed-

del,

hvis man skulle gå hen

og blive syg.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR Issing har kontor i A3. Her kan man og-

så henvende sig for at bede om fri eller få påtegnet papirer.

BOG INSPEKTOR Knopper træffes i A9

hvor et opslag angiver åb

ningstiden. Alle henvendelser om bøger, papir o.s.v.

foregår her.
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LÆRERNE æIsker deres lærerværelse A6 og kan derfor ofte træffes

der. Man kan trygt komme til sin lærer,
hvis man føler, at der er problemer med

faget eller andre ting,
ning og gode råd.

for at få vejled

I løbet af året afhol

des der to aftenmøder, hvor eleverne, og de
res for ældre har mulighed for at høre lidt
om,

hvordan arbejdet går i klassen og for

den enkelte elev.
(lærerne er ganske al
mindelige mennesker )

Dette gælder dog kun for gymnasiet.
HF-afdelingen

I

afholdes der ikke for

ældremøde, men eleverne må selv henvende sig til lærerne for
at få en vurdering af deres standpunkt, da der heller ikke gives

karakterer i januar som for gymnasieeleverne.

■STUDIEVEJLEDERNE har kontorer i C2 og C3. På side 9 kan man.se,

hvem der udfører dette arbejde.
valg,

tilvalg,

studieteknik,

Studievejledningen omfatter gren

økonomi, erhvervsorientering, eksa

mensteknik m.m. Desuden står studievejlederne til rådighed med

rådgivning vedrørende den enkeltes personlige problemer i det dag
lige,

store som små, såvel i som uden for skoletiden.Træffetiden

fremgår af et opslag ved kontorerne.

ELEVRÅDENE

HF - KURSET Som det sikkert var tilfældet på din forrige arbejds
plads, er der også her en forsamling,

der prøver at løse de pro

blemer, der kan opstå undervejs. På Kolding Gymnasium har vi to

forsamlinger,

det og LAK

der varetager elevernes interesser, nemlig elevrå

(Landssammenslutningen af kursusstuderende).

Elevrådet består af de elever, som interesserer sig for de forhold,
vi

(elever,

lærere, ledelse)

skal fungere under. Dvs løse de pro

- 7 blemer på skolen, der har direkte med eleverne at gøre.

repræsenteret i diverse udvalg: Fællesudvalget=FlU,

Rådet er

kantineudvalget,

og stipendienævn m.m. Elevrådet skal for at kunne fungere bes'tå af

mindst to elever fra hver klasse.
Det andet organ, der varetager dine interesser er LAK,

som elevrå

det er medlem af. LAK varetager dine interesser på landsplan fx stu

dieøkonomi, boligforhold,

bevillinger til skolen og i det hele taget

de studiemæssige problemer,

som vedrører os alle.

Vi har på skolen et LAK-udvalg,

som består af personer, der kan lide

at arbejde med disse ting, og som ikke er bange for at-tage fat, da
der er ret meget arbejde.

LAK's økonomi klares ved, at der på skolerne tegnes individuelle

medlemskaber.

Elevrådet er så repræsenteret på LAK's store møder og

kongresser svarende til det antal elever, der er medlemmer på skolen.

Dette var en kort introduktion af de organisatoriske forhold på sko

len.

I løbet af den første tid I er her, vil I gennem 2.

års HF'erne

få nærmere kendskab til, hvordan det hele fungerer.

Med håbet om et godt studieforløb.

GYMNAS I ET Gymnasieelevrådet består af de valgte klasserepræsen
tanter fra hver klasse plus eventuelle interesserede. Hermed være
ikke sagt, at det kun er klasserepræsentanterne, der er velkomne

til møderne - tværtimod er det yderst positivt, at så mange som
muligt deltager,

idet dette vil gøre elevrådet mere repræsentativt

samt give yderligere inspiration til arbejdet.

Elevrådet mødes hver fredag i spisefrikvarteret og derudover ef
ter behov.
Det er svært at give en præcis beskrivelse af elevrådsarbejdet

bortset fra de selvfølgelige ting som varetagelse af elevernes

praktiske interesser.

I kan komme med klager til elevrådet eller

forslag til forbedringer af forhold på skolen,

vi har lagt

- 8 op til debat om elevernes faglige interesser og forhold ved at

foreslå fællestimer fx om studiestøtteordningen.
Vi tager også emner op,

som vore organisationer DGS og GLO,

I siden vil høre om, gør os opmærksomme på,

som

og som vi finder vig

tige .

Elevrådet har en vis magt

således at forstå^ at vi klasserepræ

sentanter har en "fysisk" kontakt til beslutningsprocesserne på
gymnasiet og derfor er i stand til at præge og foranstalte akti

viteter udover skoleskemaet. Har I lyst til at præge disse akti
viteter kan I stille op som klasserepræsentant eller være med til

møderne. De nye Ig'ere skal inden tre uger vælge en elevrådsrepræ
sentant i hver klasse. Vi gamle elevrådsfolk håber,
af ideer og initiativer,

ikke

,

at I er fulde

som vi selvfølgelig også er det. Hvis

skal vi snart få fyret op under jer.

Hvad er ellers godt at vide?
UDEN MAD OG DRIKKE... men det kan

{

man altså købe i kantinen, hvis den

da er åben.

X

Det er der nemlig kun i

//

frikvartererne først på dagen til kl.

\

13. Man kan købe brød, mælk, kaffe,

I

the, vand,

lyst øl m.m., men ikke

varm mad. Ud over kantinen er
muligt

det

at købe varme og kolde drikke

/

y

L

/I

I /

l

*

i automater, der er anbragt rundt omkring på skolen.

\
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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, idet der findes mange arbejdspladser rundt
om på skolen, hvor man kan sætte sig til at forberede sig til næ

ste dag eller skrive stil m.m.

BIBLIOTEKET 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

an tirsdagen.

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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PLIGTER OG RETTIGHEDER. Undervisning og bøger er gratis, wen
netop derfor bør man vel be-

handle såvel inventar som ud
leverede bøger m.m.

som om

det var ens eget dyrekøbte.

Bøgerne skal forsynes med om
slag og navn. De skal erstat

tes af eleverne, hvis de bort

kommer. Såvel hf'ere som gym
nasiaster har ret til at gå
til eksamen i et mindre pensum,

end det som kræves gennemgået.
Til gengæld er der mødepligt

til alle timerne. Overholdes
denne ikke kan man risikere at blive bortvist fra skolen.

Man

kan dog i visse tilfælde slippe med at gå op i fuldt

pensum.

...der bliver gjort et stort
arbejde

for at sætte

elever

ne i gang!

LÆRERNE

la

Ib

1P

iq

Ir

Is

Ix

iy

Iz

lu

Klasselokale

05

VS

V8

M7

Ød

M6

M2

VI

06

V6

Klasselærer

Ga

KE

OJ

Ju

Rj

ON

HL

BL

MK

KM

Studievejleder

TM

JG

KE

KE

KE

FJ

TM

JG

TM

JG

An = Andersen, Helge Blom

KEM

OA = Arndt, Ole

MAT

Rk = Ballisager, Ole

FYS

KEM

IB = Bau,

ENG

FRA

TK s Knopper, Thorbjørn

Inger

FYS

Ju = Juhl, Anne

DAN

IDR

EJ * Jørgensen, Else

ENG

FRA

Kp

REL

FRA

ENG

HIS

b

Knopper, Merete

Be = Bennetsen, Holger

MAT

MK = Kristensen, Hans Møbjerg FYS

MAT

Br = Bruun, Aase

DAN

REL

Kr s Kristiansen, Torben

FYS

MAT

CB = 8ryld, Carl-Johan

HIS

DAN

BL « Lambert, Bodil

KEM

Bp = Brørup, Mogens

DAN

PSY

La ■ Lambert, Ole

IDR

BIO

DAN

LAT

HL a Larsen, Steffen Hejiskov DAN

HIS

LAT

AC = Christensen, Aase

OLD

PD = Dohm, Peter

FOR

Li = Liebing, Christian

TYS

KE = Egebjerg, Kirsten

ENG

AL e Llldballe, Aase

IDR

Et = Emmeluth, Bergliot

IDR

TM a Mikkelsen, Troels

OLD

Em = Emmeluth, Torben

MUS

ENG

KM a Munch, Kjeld

MAT

AF = Flyvholm, Anne-Kirsten

ENG

DAN

ON a Nielsen, Knud Ole

IDR

BIO

Fl = Frølund, Mogens

ENG

DAN

YN = Nissen, Yonna

ENG

FRA

Ga = Gade, Hans-Kurt

TYS

HIS

No a Norup, Karl

FRA

IDR

JG = Gade, Jørgen

DAN

RUS

CO = Olsen, Carl Johan

FRA

LG = Gade, Lise Dahl

ENG

TYS

JO = Olsen, Jørgen

HIS

REL

VG = Gade, Vibeke

FRA

TYS

GP a Petersen, Klaus Graves

IDR

BIO

BH = Hansen, Børge

DAN

FOR

VP = Petersen, Valdemar

FYS

MAT

EH = Hansen, Ejnar

GEO

BIO

Po = Poulsen, Finn Westergaard

TYS

LAT

HH = Hansen, Hanne Vesterholm

IDR

RT a Randrup-Thomsen, Erik

SAM

HIS

JH = Hansen, Jens Aage

BIO

IR s Rasmussen, Erik Issing

MAT

SH = Hansen, Stig

DAN

MUS

Rj = Ratjen, Jesper

GEO

He = Helms, Åse

GEO

DAN

NS = Solgaard, Niels Stubbe

FYS

MAT

Ho = Holst, Jens Jørgen

MAT

Sø = Søndergaard, Hans

FYS

MAT

OJ = Jensen, Ole

SAM

HIS

LS = Sørensen, Hans Lebech

FYS

FJ = Jessen, Finn

HIS

REL

VT = True, Vibeke

REL

KJ = Jessen, Keld

DAN

OLD

SW = Waage, Susanne

ENG

HIS

MUS
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8.50

Velkomst i kan

9.00 -
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SPR GYM

lp Iq Ir Is

tinen ved rek

TIRSDAG

-

10.45

MANDAG

TIRSDAG

Ix ly Iz lu

MANDAG

TIRSDAG

Medbragt morgen

Medbragt morgen

Medbragt morgen

mad i klassen m

mad i klassen m

mad i klassen m

tutor + klasselaer.

tutor + klasselær.

tutor + klasselær

Sammen med 2hf

Velkomst i kan Orientering v.

Velkomst i kan

og tutor

tinen ved rek

tinen ved rek

tor og forde10.00

MAT GYM

la Ib

rektor

(aud.)

rektor

(aud.)

ling i klasser.

ling i klasser.

(aud.)

rektor

tor og forde-

tor og forde-

ling i klasser. Orientering v.

Orientering v.

Undervisning

Præsentation i

Præsentation i

Præsentation i

klasselokalet.

klasselokalet.

klasse lokalet.

Skema dikteres.

Skema dikteres.

Bogudlevering -

10.55 11.40

12.05 -

Skema dikteres.

Undervisning

Plan lægning af • Bogudlevering - Planlægning af-

Planlægning af

morgenbord.

morgenbord.

morgenbord.

Undervisning

•

12.50

Fotografering.

Fotografering.

Fotografering.
-Bogudlevering

-

13.00 -

Undervisning

13.45

Undervisning
j

____________

£KSP£

«i r.nC

A5

N2
AP

A6 1
i

LÆRLR- .
VCTtLSni

KAKTIME

|^|- SEKTOR

N1

ebmi
HOVLO INDGANG

C1

cz
V2

VG

1

VI

N7

04'
BIBIIOTLK

C6

! CD

’ d*

Ir

Ml

vg3
-SEKTOR

M2

V6
I V8

78

MD MD

MG MG

GWHROPf

M6
M7

N

D

-SEKTOR

M5

04

09

0

-SEKTOR

r06

07

M4

Kold/ng^ymnasj^m

ØG ØG zT»o

r1 2

03

C5

, V9
t—-

vg2^

V7

N8

N«

fö

V3
,VD VD

Ne

auditorium

-A-

V4

N5T N6

N3

j—r
r

M8

