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Administration
Rektor:
Ole Jellingsø.

Rektors stedfortræder:
Inspektor: Gunnar Schwarz.

Inspektor:
Svenn Sørensen.

Sekretærer:
Jane Bisgaard, Bodil Skjoldager 
og Birthe Rasmussen.

Kontoret er normalt åbent
kl. 8-11.30 og kl. 12-14.

Pedel:
Per Plambeck
kontortid: kl. 9.40-10.00

Illustrationer
Illustrationerne på omslaget og rundt 
om i hæftet er fremstillet af form
ningsholdet fra l.PQ.

Som led i et undervisningsforløb 
om grafik og det sort/hvide har elever
ne arbejdet med skolen og dens hver
dag som emne. I nogle af billederne 
har man bevidst fjernet sig fra den 
fotografiske realisme og tilført bille
derne en mere abstrakt virkning gen
nem den såkaldte solariserings-pro- 
ces.

Det nye skoleår
begynder onsdag den 8. august 
1990 kl. 10.30.
l.g og l.HF møder dog kl. 9.
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus

1990
Vi vil her dels give nogle praktiske 
oplysninger om livet på skolen, dels 
fortælle lidt om, hvad der er foregået 
i det forløbne år og om planerne for 
det kommende skoleår.

Velkommen
Velkommen som ny elev på Sønderborg Gymnasium og HF-kursus eller Statsskolen som den hed 
indtil for nogle år siden. Efter 9-10 års skolegang har du for første gang truffet et valg, som får 
betydning for din videre vej frem i tilværelsen. Vi håber, at skoleskiftet er udtryk for en motivation 
og et engagement, som vi vil få glæde af ikke blot i den daglige undervisning, men også i den 
række af frivillige aktiviteter og i det foreningsliv, som udgør en væsentlig del af skolens 
atmosfære. Dine nye klassekammerater er sikkert lige så sprængfyldte af arbejdslyst og ideer 
som du selv. Lær dem at kende, lær skolen at kende - velkommen!
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Her er......................................................................
Den markante røde bygning på hjør
net af Kongevej og Ringridervej har 
siden 1911 dannet ramme om den vi
deregående uddannelse i Sønderborg. 
Først som tysk Oberrealschule og fra 
1920 som dansk gymnasium. I 1967 
kom HF-kurset til.

I takt med den stigende elevtilgang 
er bygningerne blevet udvidet og mo
derniseret. Mest iøjnefaldende med 
bygningen af den nye fløj samt festsal

og kantine i 1967, og i 1980’erne har 
skolen fået ny idrætshal, et elevrum 
på loftet, nye musik- og formningslo
kaler og et nyt lærerværelse og kon
tor.

Sønderborg Gymnasium og HF- 
kursus er blevet en stor skole. Der er 
ansat ca. 65 lærere på skolen, og elev
tallet ligger på omkring 650. Gamle 
dages drengedominans er for længst 
blevet brudt - nu er der mindst lige så

mange piger som drenge, om ikke fle
re!

Det to-årige HF-kursus har ca. 150 
elever fordelt på tre l.HF og tre 2.HF- 
klasser. Udover de obligatoriske fæl
lesfag kan hfere vælge en række 
spændende tilvalgsfag som datalogi, 
psykologi, russisk, spansk, idræt o.s.v.

Gymnasieafdelingen er i 1990/91 
på 20 klasser - 6 l.g’ere, 7 2. g’ere og 
7 S.g’ere, ialt ca. 500 elever. Selv om
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
gymnasiereformen har udjævnet en 
del faggrænser, er gymnasiet stadig 
opdelt i to linier, en sproglig og en 
matematisk. Talmæssigt udgør de 
sproglige ca. 1/3 (to klasser på hver 
årgang) og matematikerne 2/3.

På Sønderborg Gymnasium og HF- 
kursus undervises der i 24 forskellige 
fag. Nogle kommer man under alle 
omstændigheder til at stifte bekendt
skab med, fordi de er fællesfag, mens

andre har status som valgfag. Det 
betyder også, at der i det samme fag 
undervises på forskellige niveauer - 
f.eks. engelsk som fællesfag og en
gelsk som højniveaufag.

Jævnfør grundplanen over skolen 
side 20-21 har de fleste stamklasser 
deres eget klasselokale. De mere eks
perimenterende fag såsom fysik, ke
mi, geografi og biologi er hjemmehø
rende i en række faglokaler, som be

finder sig i den nye fløj. Musik- og 
formningslokalerne ligger centralt 
placeret i den indre gård.

Gennem stadig tilpasning til ny 
lovgivning og til den stigende elevtil
gang har skolen hele tiden formået at 
forny sig. De gamle rammer skaber 
miljø og traditioner, men samtidig 
rummer de også den sidste nye tek
nik. I år kan skolen fejre 70 års ju
bilæum, og det skal nok blive fejret!
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Det laver vi på .........................................
På Sønderborg Gymnasium og HF-kursus sætter vi undervisningen i centrum, men....

■ ■■■■■■■■ Morgensamling

..WtB«*® Musik-xtra I
SU<A I

Ekskursioner I

ødse's4a9 L Kantinen
studierejser SU0'®**

undervisning X,

der er masser af andre tilbud, som hører med til helheden:
livet her på skolen -
Rækken af fagtilbud på skolen bliver længere og længere. På side 22 ses en oversigt over de fag, som tilbydes i år, samt 
antallet af de oprettede hold.
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Råd og udvalg

Elevrådet
Er elevernes officielle repræsentation 
over for skolens ledelse og det sted, 
hvor eleverne sammen kan diskutere 
emner vedrørende skolen. Ved skole
årets begyndelse vælges der i hver 
klasse 1-2 klasserepræsentanter, der 
skal sørge for kontakten mellem klas
sen og elevrådet. Alle elever kan mø
de op på elevrådsmøderne og har 
stemmeret. Bestyrelsen vælges på ge
neralforsamlingen, der afholdes i sep
tember. Dog vælges formand og kas
serer i marts. Elevrådet arbejder 
sammen med Søndeijyllands Fælles
elevråd, der består af repræsentanter 
fra alle gymnasier i Søndeijylland.

Lærerrådet
Alle lærere, der er ansat ved skolen, 
er medlemmer af lærerrådet. Dette 
råd skal høres om eller afgive indstil
ling til en lang række sager af betyd
ning for skolen. For at forberede og 
gennemføre mange af disse sager har 
lærerrådet nedsat en række udvalg, 
der tager sig af forskellige nærmere 
definerede opgaver. Som eksempel 
kan nævnes budgetudvalget, kon
taktudvalget og lokaleudvalget, men 
der er mange flere. I en del af udval
gene sidder der også elever.

Fra 1. januar 91 omdannes lærer
rådets funktioner, idet der indføres 
skolebestyrelse og pædagogisk råd.

Fællesudvalget
Består af rektor, der er formand, samt 
3 lærere, 3 elever, elevrådsformanden 
og 1 repræsentant for det adm. perso
nale. Det mødes en gang om måneden 
og diskuterer ordensregler, fællesti
mer, vinterferie m.m.. Sammen med 
elevrådet har der været kørt nogle 
kampagner omkring rengøring og ry
geforbud.

Morgensamlings- 
udvalget
Har ansvaret for afholdelse af tors
dagsmorgensamlingerne. Består af 2 
lærere og 4 elever.

Fællestimeudvalget
Består af 4 lærere og 4 elever. Har 
ansvaret for afholdelse af fællestimer. 
Nye elevrepræsentanter vælges af elev
rådet ved skoleårets begyndelse.

Festudvalget
Sørger for afholdelse af den tradi
tionsrige skolens fødselsdag og er be
hjælpelige ved revy og skolekomedie. 
Finder nye medlemmer via headhun- 
ting.

Intro-udvalget
Er ansvarligt for afholdelsen af intro- 
dage og intro-fest. Består af 5 elever 
og 4 lærere. Nye medlemmer hverves 
ved skoleårets slutning.

Elevmiljø
Som nævnt prioriterer vi undervis
ningen højt, men vi mener, at et godt 
miljø på skolen gør undervisningen 
bedre - både for lærere og elever. Vi 
bryster os af at have et godt miljø på 
skolen - og mulighederne for "uden
omsaktiviteter" er store. Skolekome
die, forårskoncert, cafe, grand-priSSS 
er blot nogle af de aktiviteter, der er 
med til at styrke miljøet og sammen
holdet på skolen. Desuden er der E- 
69, som er skolens festorganisation. 
Navnet står for Elevforeneingen af 
1969. Foreningen har 10-12 medlem
mer - elever, der har påtaget sig opga
ven at arrangere alle skolens fester 
med undtagelse af skolens fødselsdag 
og juleballet.
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Det lavede vi i 89/90 på
Skolens fødselsdag
Skolens 69-års fødselsdag blev fejret 
den 25. august efter den traditionelle 
opskrift. Om formiddagen cykeltur 
med sjove opgaver og fælles frokost på 
slutposten på Amkil. Om eftermidda
gen rokamp på Alssund, men til en 
afveksling mellem et lærer- og et elev
hold - med lærerholdet i en klar taber
rolle. Målfoto var overflødigt. Det var 
sikkert også den sidste rokamp, idet 
Søfartsskolen, som gennem alle årene 
velvilligt har stillet robåde og mand
skab til rådighed, nu er blevet lukket.

Skolekomedie
Ole Lund Kirkegårds klassiker, "Lille 
Virgil", blev spillet som skolekomedie 
den 1. og 2. marts. En lystig og fuld
stændig mageløs skildring af de fan
tastiske ideer og mange evner, som de 
tre børn, Lille Virgil, Siile og Carl 
Emil, er i besiddelse af.

Stykket blev instrueret af Jens 
Steffensen, og i de tre hovedroller så 
man Christina Østergård 2.a, Chris
tine Andersen 2.b og Rikke Ludvigsen 
l.p.

En ekstra-forestilling for Sønder
borgs børnehaver kunne noteres som 
en stor succes.

Forårskoncert og 
Grand Pri’SSS
Musiklærerne og deres elever var 
spændt hårdt for i april, hvor der var 
forårskoncert den 5. og Grand 
Pri’SSS den 20. Forårskoncerten gav 
et godt overblik over det samlede mu
sikliv på skolen. Der var numre fra 
undervisningen, og der var numre 
med grupper, som fungerer selvstæn
digt, og med grupper, som var opstået 
til lejligheden. Spændvidden i pro
grammet var meget stor - fra klassisk 
til rock, fra små kor til store kor, fra 
elektriske bands til messingensem
bler.

Grand Pri’SSS endte med en tæt 
finalerunde mellem fire melodier, 
hvor l.b vandt klart med deres "Ar
thur, Kurt og Malle". Stemningen var 
som sædvanlig høj, og den blev hjulpet 
godt på vej af de mange præmier, som 
forskellige fag havde udsat. Den for
nemste af disse præmier, musiklærer
nes "gyldne spade",blev vundet af Lu.

Legatuddeling
Ved en ekstraordinær morgensam
ling den 30.april blev der uddelt syv 
portioner af "Grænsevagtmester 
Kristian Langvad Christensen og 
Hustrus Legat".

Fhv. rektor D. Keller Hansen fore
stod overrækkelsen af de syv gange 
10.000 kr.

Idræt
I skoleåret 1989-90 har Sønderborg 
Gymnasium og HF-kursus deltaget i 
gymnasieskolernes landsturneringer 
i håndbold, basketball, volleyball og 
badminton.

Pigeholdet i volleyball gjorde det 
bedst. Det gik sejrrigt ud af finale
stævnet i Odense i december og blev 
danske mestre og skulle dermed re
præsentere Danmark ved de uofficiel
le skoleverdensmesterskaber. De fo
regik så langt væk som i Tyrkiet, og 
turen ville derfor komme til at koste 
ca. 30000 kr. Ved en stor indsats af 
holdlederen, Lone Davidsen, lykke
des det at rejse beløbet, således at de 
syv piger og Lone kunne tage af sted 
i april. Men skader og sygdom bevir
kede desværre, at holdet ikke kom i 
kamp.
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Fællestimer
9. okt. "Dr. Spades Laboratorium", 
En visuel koncert, hvor musik og 
kropslige udtryk indgik en fusion med 
det ene formål at give en oplevelse.
Ren kunst.
16. nov. Gonzalo Vargas, chilensk 
flygtning, fortalte om sit liv som poli
tisk fange i Chile, om Amnesty Inter- 
national’s kamp for at få ham ud og 
om sin tilværelse som flygtning i Dan
mark.

3O. jan. Teater på tysk, Franz Xaver 
Kroetz’s stykke Oberosterreich om et 
ungt par, som arbejder og lige akku
rat har til dagen og vejen. Deres spar
somme overskud leves ud i drømme 
hentet fra TV og ugeblade - deres egen 

Studierejser 1989-90

5®
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sproglige armod hindrer dem i at be
herske virkeligheden.
8. mar. Høvding Yaki Apalai og læge 
Walter Amoras fra Brasilien fortalte 
om ødelæggelsen af den tropiske 
regnskov.
4. apr. Trompetisten Per Nielsen fra 
Sønderjyllands Symfoniorkester for
talte om trompetens udvikling og gav 
prøver på dens muligheder.
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Det skal vi lave i 90/91 på
Det kommende år vil blive præget af, 
at alle gymnasieleverne nu følger den 
ny gymnasieordning, og vi skal for 
første gang sende elever ud med den 
ny studentereksamen. Samtidig er 
det sidste gang vi vil have l.HF’er 
efter den gamle ordning, idet vi skal 
forberede os på,at også HF vil blive 
ændret fra 1991.

Vi skal også på ledelsesområdet 
undergå forandringer, idet vi fra ja
nuar 1991 skal have en skolebestyrel
se.

Udover alt det nye, vil skoleåret 
være præget af en række mere eller 
mindre faste begivenheder som f.eks:

August:
Introduktionsarrangement for nye 
elever. Skolens 70-års-fødselsdag.

September:
Russiske udvekslingselever på gen
besøg. 3.g højniveau på exkursion.

Oktober:
Udvekslingsbesøg med tyske gymna
sieelever fra Heisenberg Gymnasi
um, Dortmund. Besøg af elever fra 
folkeskolerne (også nov.og dec.) Efter
årsferie.

November:
Forældremøder for l.g

December:
E 69-revy. 1.karakterbog. l.HF til
valgsorientering. Juleafslutning. 
Sønderborgsamfundets julebal.

Januar:
Den større skriftlige opgave - både for
3.g og 2.HF

Februar:
Studie- og erhvervsorienterende mø
der. Vinterferie. Skolekomedie.

Marts:
2. karakterbog. Rejseuge 2.g/2.HF. 
Terminsprøve. Tilvalgsorientering 
l.HF. Valgfagsorientering l.og 2.g.

April:
Forårskoncert. Grand-Pri-sss. Legat
overrækkelse. Ringetider

Maj -juni:
Sidste skoledage. Eksamen. Årsprø
ver. Årskarakterer. Danskopgave l.g.

Juni:
Dimission. Sommerferie.

1. time: kl. 8.00 - 8.45
2. time: kl. 8.55 - 9.40
3. time: kl. 9.55 - 10.40
4. time: kl. 10.45 - 11.30
5. time: kl. 12.00 - 12.45
6. time: kl. 12.55 - 13.40
7. time: kl. 13.50 - 14.35
8. time: kl. 14.45 - 15.30
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus

Statstidende vil måned for måned
Ferieplan for 
skoleåret 90/91
8. august: skolen begynder 
15.-19. oktober: efterårsferie 
24. december - 4. januar: juleferie 
11. - 15. februar: vinterferie 
25. marts - 1. april: påskeferie 
26. april: Bededag
9. maj: Kr. Himmelfartsdag
20. maj: Pinseferie 
5. juni: Grundlovsdag 
24. juni- ?: Sommerferie

Legater og stipendier
Skolens legater til dimittender skal 
søges inden 1. juni. Skema fås på sko
lens kontor.

Sønderborg Samfundets lånefond 
yder lån til videre uddannelse til tid
ligere elever fra Sønderborg Statssko
le. Ansøgning om lån indsendes til 
rektor.

Legat: Grænsevagtmester Kristi
an Langvad Christensen og Hustru 
Anna, født Hubners Legat til "værdigt 
trængende studenter udgået fra Søn
derborg Statsskole, som er under vi
dereuddannelse ved et universitet, 
DTH, Landbohøjskolen eller Tandlæ
gehøjskolen". Ansøgning om en legat
portion indsendes senest den 1. marts 
til Sønderborg Gymnasium og HF- 
kursus.
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Det skal du vide som ny elev på
Skolens kontor
Administration af skolens drift inde
bærer mange kontakter mellem ele
ver, forældre, lærere og skolens kon
tor.

Først og fremmest skal skolen til 
enhver tid have de rigtige data om 
alle elever. Derfor skal ændringer af 
adresse, telefon o.l. straks meldes.

Året igennem udsender kontoret 
en række skemaer, der skal udfyldes 
og afleveres, ligesom alle sager vedr. 
SU går gennem kontoret. Det er vig
tigt, at afleveringsfrister for alt dette 
overholdes.

På kontoret kan man aftale tid for 
en samtale med rektor og studievejle
der og få svar på de fleste spørgsmål 
om regler, praktiske forhold og andet, 
der vedrører skolen. Der kan også 
hjælpes med plastre m.m.

Enkelte begrænsninger i de mange 
servicefunktioner er dog nødvendige 
på en institution med over 700 med
arbejdere. Kontoret kan normalt ikke 
viderebringe beskeder til enkelte ele
ver, give individuelle oplysninger om 
karakterer eller hjælpe med kopie
ring.

Økonomi

Statens uddannelses
støtte
Du kan få SU når du er fyldt 18 år, 
afhængigt af dine forældres ind
komst. Når du er fyldt 19 år, kan du 
få SU uafhængig af dine forældres 
indkomst. Søg i god tid inden du er 
støtteberettiget af hensyn til den lan
ge ekspeditionstid.

Skema til ansøgning om SU fås på 
kontoret. Her afleveres det igen, når 
det er udfyldt. Skemaerne indsendes 
samlet hver uge, og ca. 8 uger efter 
foreligger svar. Læs vejledningen 
godt igennem, det er vigtigt at skema
et er udfyldt rigtigt, ellers sker der 
bare yderligere forsinkelser.

Transport
Sønderjyllands Trafik udsteder et 
særligt uddannelseskort, der koster 
175,00 kr. pr. måned for alle. Kortet 
skal bestilles hos Sønderjyllands Tra
fik -se pjecen fra Sønderjyllands Tra
fik.

Øvrige udgifter
Foruden indskrivningsgebyret skal 
du regne med udgifter til eget papir
forbrug, betaling af fotokopier, regne
maskiner og nogle ordbøger. Du skal 
intet købe på forhånd, da skolen er 
behjælpelig med at skaffe de størst 
mulige rabatter på ordbøger og papir.

Studievejledning, 
gymnasiet og HF
Hver klasse har tilknyttet en studie
vejleder. Studievejlederens arbejde 
består af en blanding af de opgaver 
klasselæreren og skolevejlederen på
tager sig i folkeskolen. For HF’s ved
kommende er noget af studievejleder
ens arbejde også mere administrativt 
(optagelse, forsømmelser).

Studievej lederne giver kollektiv 
orientering i klasserne, men kan især 
træffes på faste tidspunkter på stu
dievejlederkontorerne. Se opslag på 
dørene. Skolens studievejledere er: 
Leif Aas Andersen (AA) 
Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
Karin Pedersen (KP) HF-studievej le
der
Ragnhild Rohde (RR)
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Kontakten skole - hjem
Hvert år i november afholdes foræl
dremøder for l.g’s forældre. Her vil 
der være mulighed for at tale med de 
enkelte klassers faglærere og blive 
informeret om elevens standpunkt, li
gesom skolen får mulighed for at høre 
om de problemer, der evt. måtte være 
for de enkelte elever.

I forbindelse med valget af højnive
aufag og mellemniveaufag efter 1. og 
2.g arrangerer skolen et forældremø
de i marts måned. Også her vil der 
være mulighed for at tale med studie
vejledere og faglærere.

Forældrene er altid velkomne til at 
henvende sig til skolen.

Mødepligt
For at kunne få en studenter- eller 
HF-eksamen på normale vilkår, skal 
man møde til undervisningen i alle 
fag og udføre de nødvendige skriftlige 
arbejder.

Derfor fører skolen regnskab over 
elevernes fravær og skriftlige afleve
ring. Der skelnes ikke mellem, om 
fraværet er "lovligt" (sygdom) eller 
"ulovligt" (pjæk). Det afgørende er, 
om det samlede fravær er så stort, at 
en eksamen i et begrænset pensum 
ikke giver garanti for, at man har 
opnået de kvalifikationer, der forven
tes med en studenter- eller HF-eksa

men. For stort fravær kan derfor med
føre eksamen i fuldt pensum (og i 
gymnasiet eksamen i alle fag, da der 
ikke kan gives årskarakterer). Møde
pligtsproblemer behandles jævnligt 
af lærerforsamlingen. I alvorlige til
fælde gives der et mundtligt varsel, 
der om nødvendigt forstærkes med et 
skriftligt varsel, før den endelige af
gørelse om indstilling til eksamen 
træffes. Forsømmelser meddeles i 
øvrigt i gymnasiet på karakterblade 
tre gange årligt.

Korterevarende sygdom skal som 
følge af ovennævnte ikke meddeles 
skolen eller dokumenteres, med min
dre det drejer sig om en eksamen. 
Derimod bør længerevarende sygdom 
meldes til kontoret. Der kan gives 
sygeundervisning fx ved længere ho
spitalsindlæggelser (over 3 uger).

Standpunkter
I gymnasiet gives standpunktskarak
terer i de enkelte fag i december og 
marts samt årskarakterer ved slut
ningen af skoleåret.

Hvis en elevs standpunkt giver an
ledning til betænkelighed for det vi
dere skoleforløb, vil rektor eller stu
dievejlederen drøfte med eleven, hvad 
der kan gøres.

Ved skoleårets slutning kan lærer
forsamlingens anbefaling evt. være, 
at eleven går et klassetrin om.
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Bogdepotet
i kælderen har åbent i 2.frikvarter 
mandag, onsdag og fredag ved Gun
nar Schwarz og Svenn Sørensen.

Glemte sager
kan hentes hos pedellen eller på kon
toret (pedellen træffes på pedelkonto
ret daglig 9.40-10.00)

Biblioteket
på l.sal har åbent i skoletiden ved 
Helle Christiansen og Inge-Lise Hen- 
neberg Nielsen.

Mønttelefoner
findes ved kontoret og ved forhallen. 
Ved kontoret: 74 42 64 89. Ved forhal
len: 74 42 78 91

Kantinen
bestyres af Kirsten Sørensen og et 
kantineudvalg bestående af lærere og 
elever. Der er åbent daglig i skoleti
den. Her kan købes diverse mad- og 
drikkervarer - både det sunde og det 
mindre sunde til lave priser.

Foto: Jens Holm
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Personalet på
Sønderborg Gymnasium og HF-kursus

Hannelore Andersen (HA) 
fysik/matematik 
tlf. 74 41 59 21

John Andersen (JA) 
kemi/fysik 
tlf. 74 41 59 21

Gerd Barbendererde (GB) 
kemi/biologi 
tlf. 74 43 35 31

Jane Bisgaard Christen
sen (JB), sekretær 
tlf. 74 46 75 33

Leif Aas Andersen (AA) 
geografi/studievejl. 
tlf. 74 46 73 68

Gunnar Brygmann (Br) 
dansk/engelsk 
tlf. 74 48 53 56

Hanne Brygmann (HB) 
fransk/russisk/spansk 
tlf. 74 43 22 82

Helle Christiansen (HC) 
dansk/bibliotekar 
tlf. 74 47 18 42

Erik Christoffersen (EC) 
engels k/latin/oldtidsk. 
tlf. 74 42 53 76

Lone Davidsen (Da) 
idræt 
tlf. 74 47 44 21
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Harry Duus 
pedelmedhjælper 
tlf.

Elisabeth Fabricius (EF) 
latin/oldtidsk.
tlf. 74 48 87 13

Finn Gohs (FG) 
samf./geo./erhvervsøko. 
tlf. 74 48 88 97

Erik Eriksen (EE) 
matematik/fysik 
tlf. 74 42 16 58

Erik Fiydkær-Hansen (FH) 
biologi/idræt 
tlf. 74 42 05 78

Hjørdis Gram (HG) 
engelsk/tysk 
tlf. 74 46 19 05

Susanne Grøne (SG) 
tysk/geografi 
tlf.

Alan Hamilton (AH) 
dansk/russisk 
tlf. 74 43 38 95

Ole Prip Hansen (PH) 
formning 
tlf. 74 42 87 19

Per Holdam (Hd) 
matematik/fysik 
tlf. 74 47 46 80

Jens Ove Holm (JH) 
historie/formning 
tlf. 74 46 80 36

Ole Jellingsø (OJ) 
hist./old./rektor 
tlf. 74 43 23 53

Karen Gregers Jensen (GJ) 
fransk/engelsk 
tlf. 74 47 19 87

Lene Veimer Jensen (LJ) 
engelsk/historie 
tlf. 74 65 33 40

Niels Jørn Ledet Jensen 
(NJ), matematik/fysik 
tlf.

16



Poul Jespersen (PJ) 
biologi/idræt 
tlf. 74 43 05 20

Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
dansk/fransk/studievejl.
tlf. 74 42 50 18

Peter Jordt Jørgensen (JJ) 
historie/religion 
tlf. 74 42 50 18

Marianne Juul (MJ) 
tysk/engelsk 
tlf. 74 47 46 80

Per Hald Larsen (HL) 
samfundsfag/engelsk 
tlf. 74 65 33 40

V
Jytte Lohff(JL) 
dansk/idræt 
tlf. 74 48 87 48

Birgit Lykke (BL) 
matematik 
tlf. 74 42 16 58

Anders Lund (AL) 
idræt 
tlf. 74 43 41 46

Kai Madsen (Ma) 
historie/religion 
tlf. 74 42 58 62

Anne Moestrup (AM) 
dansk/geografi 
tlf. 74 61 32 56

Jan Østergaard Nielsen 
(ØN), musik 
tlf.

Ole Molsted (Mo) 
matematik/fysik 
tlf. 74 46 31 95

Claus Miinchow (Mil) 
fysik/matematik 
tlf. 74 42 34 57

Grethe Rye de Neergaard 
(GN), historie/samfunds- 
fag - tlf. 74 43 18 90

Inge-Lise Henneberg Niel
sen (HN),hist./engelsk/bibl. 
tlf. 74 42 93 28
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Susanne Parson (SP) 
engelsk/idræt 
tlf. 74 42 88 10

Hans Ray Pedersen (HP) 
biologi
tlf. 74 42 27 99

Karin Pedersen (KP) 
tysk/idræt/studievejl. 
tlf. 74 46 76 46

Jørgen O. Nielsen (JN) 
tysk/dansk 
tlf. 74 43 04 66

Kirsten Milling Nielsen 
(MN), dansk 
tlf. 74 42 36 54

Troels Petersen (TP) 
engelsk/dansk/AV-insp. 
tlf. 74 46 75 71

Ulla Ribel (UR) 
engelsk/idræt 
tlf. 74 45 05 60

Bjørn Rohde (Ro) 
historie/idræt 
tlf. 74 42 01 99

Per Plambeck (Pdl) 
pedel 
tlf. 74 42 18 31

Birthe Rasmussen (BR) 
sekretær 
tlf. 74 42 76 81

Raghild Rohde (RR) 
fransk/studievejl. 
tlf. 74 42 01 99

Gunnar Schwarz (GS) 
tysk/dansk/inspektor 
tlf. 74 67 84 56

/

Henrik Schumacher (HS) 
fysik/matematik/data 
tlf. 74 4 8 64 43

Bodil Skjoldager (Bo) 
sekretær 
tlf. 74 43 19 41

Jytte Skræddergaard (Sk) 
spåns k/dansk 
tlf. 74 42 92 52
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Jarl B. Sørensen (BS) 
musik/fransk 
tlf. 74 42 79 12

Jens M. Steffensen (MS) 
dansk/religion 
tlf. 74 48 68 65

Inger-Hanne Stenderup
Jensen (SJ), musik/ 
fransk - tlf. 74 42 35 09

Kaare Svensgaard (KS) 
matematik/fysik 
tlf. 74 43 12 79

Kirsten Sørensen 
kantinebestyrer 
tlf. 74 42 88 56

Svenn Sørensen (Sø) 
biologi/inspektor 
tlf. 74 43 05 52

Kurt Terkelsen (Te) 
psykologi 
tlf. 74 45 81 92

Kaj Thomsen (KT) 
matematik 
tlf. 74 42 82 02

Peter Lundberg Thomsen 
(LT), samf.fag/russ./musik 
tlf. 74 42 69 78

Poul Troldborg (Tr) 
matematik/fysik 
tlf. 74 42 59 68

Norman Weel-Madsen 
(NW), engelsk/dansk 
tlf. 74 42 64 67

Susanne Vestergaard (SV) 
engelsk/spansk 
tlf. 74 65 20 68
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Sådan bor vi på
Kælder

Indgang Kongevej

Stuen (

Stuen (;
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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
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Valgfag
Tilbudte valgfag i gymnasiet antal hold 90/91
(høj-, mellem-, obl. niv.) H/M/O niveau lg 2g 3.g
Billedkunst M * 1
Biologi (mat.) H 1 2
Biologi M * 1
Datalære M * 1
Engelsk (spr.) H 2
Engelsk (mat.) H 2
Erhvervsøkonomi M * 1
Filosofi M * 1
Fransk H 2 1
Fransk 0 3 2
Fysik (mat.) H 1
Geografi M 1
Idræt M * 1
Kemi (mat.) H 1 2
Kemi (mat.) M 1 1
Latin H/M
Matematik (mat.) H 4
Matematik (spr.) M 1
Musik H 1
Musik M
Russisk H 1
Russisk 0 1 1
Samfundsfag H 2 2
Samfundsfag M 1 1
Spansk H 1
Spansk 0 2 2
Teknikfag M
Tysk H 2
Tysk 0 4 4

* sammen med holdet i 3.g

Valgfag HF
(Tilvalg/F ællesfag)

antal hold 90/91
T/F 1. hf 2. hf

Billedkunst F 2
Billedkunst T 1
Biologi T 1
Datalære T 1
Engelsk T * 1
Fransk T * 1
Fysik T ♦ 1
Idræt T 1
Kemi T 1
Matematik T 1
Musik F 2
Psykologi T 2
Russisk T *. 1
Samfundsfag T 1
Spansk T * 1
Tysk T 1

* vælges fra 1/1 91
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Redaktion: Ida Bendix Jørgensen 
Alan Hamilton 
Ole Prip Hansen 
Jens Holm 
Svenn Sørensen 
Gunnar Schwarz
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