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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
Kongevej 37, 6400 Sønderborg
Telefon 74 42 34 27
Lærerværelsets tlf. 74 43 04 39

Administration
Rektor:
Ole Jellingsø.

Rektors stedfortræder:
Gunnar Schwarz.

Inspektorer:
Gunnar Schwarz og 
Svenn Sørensen.

Sekretærer:
Jane Bisgaard, Bodil Skjoldager 
og Birthe Rasmussen.

Kontoret er normalt åbent 
kl. 8-11.30 og kl. 12-13.

Pedel:
Per Plambeck
kontortid: kl. 9.45-10.00

Det nye skoleår
begynder onsdag den 9. august 1989 
kl. 10.30.
l.gog l.HF møder dog kl. 9.
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Velkommen
Jeg vil gerne byde alle nye elever 

velkommen i l.gog l.HF.

I starter i en ny skole, som har 
nogle nye arbejdsmål og måske også 
nye arbejdsmetoder.

Måske vil nogle af jer i den første 
tid føle jer lidt fremmede i de nye 
omgivelser, det er forhåbentlig kun 
en overgang. Et skoleskift kan også 
være en inspiration og udgangspunkt 
for ny udvikling omgivet af mange 
indtryk og nye opgaver.

I har sikkert valgt gymnasiet eller 
HF af mange, mange forskellige grun
de. Men fælles for jer må vel være 
ønsket om at få en af de eksaminer, 
som er endemålet her.

Sønderborg Gymnasium og HF- 
kursus er dog langt mere end eksa

men. Vi er først og fremmest det da
glige arbejde og det daglige kamme
ratskab, men vi er også skolerejser, 
lejrskoler, skolekomedie, fester og 
meget andet.

Jeg håber, I vil få et godt fælles
skab og et godt arbejdsmiljø her på 
Sønderborg Gymnasium.

Det ny gymnasium
Gymnasiet har fået en ny struktur, 

I får flere valgmuligheder på tværs af 
gamle grænser. Mange af de gamle 
fag har fået nyt indhold, så de følger 
mere med tiden.

Ole Jellingsø
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Kontakten skole-hjem
Skolen lægger stor vægt på at for

midle et godt samarbejde med foræl
drekredsen.

Hvert år i november måned afhol
des en række forældremøder for l.g’s 
forældre. Her vil der være rig mulig
hed for at kontakte de enkelte klas
sers faglærere og blive informeret om 
elevens standpunkt, ligesom skolen 
far mulighed for at høre om de proble
mer, der evt. måtte være for de enkel
te elever.

Også forud for grenvalget arrange
rer skolen forældremøder i marts må
ned. Den orientering om de forskelli
ge grene, som studievejlederne har 
givet, vil ved denne lejlighed blive 
uddybet. Studievejlederne giver en 
kort orientering om de forskellige gre
ne, og der vil samtidig være mulighed 
for at tale med faglærerne og stille 
yderligere spørgsmål.

Studievejledning 
for gymnasiet

Hver gymnasieklasse har tilknyt
tet en studievejleder. Studievejleder
nes arbejde er en blanding af de opga
ver, klasselæreren og skolevejlederen 
påtager sig i folkeskolen. Studievejle
deren giver dels de enkelte klasser 
kollektiv vejledning, dels individuel 
vejledning til den enkelte elev.

Skolens vejledere: 
Leif Aas Andersen (AA) 
Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
Karin Pedersen (KP) 
Ragnhild Rohde (RR)

AA-l.y,l.z,2.y,3.x,3.y,l.p 
BJ-l.a,l.x,2.a,2.x,3.a,2.p 
KP-l.r,l.t,2.q,2.r,2.t 
RR-l.b,l.u,2.b,2.u,3.b,3.z,3.u,l.q

Kollektiv vejledning
Til den kollektive vejledning er der 

iflg. gældende regler afsat 20 timer til 
hele gymnasieforløbet.

Tidligt i l.g gives nogle timers un
dervisning i almen studieteknik (bl.a. 
notatteknik, forskellige læsemetoder, 
tilrettelæggelse af skolearbejdet). I 
løbet af forårssemesteret skal elever
ne i l.g vælge den gren, de vil fortsæt
te på i 2. og 3.g. For at forberede 
eleverne til dette valg gennemgår stu - 
dievejlederen de forskellige mulighe
der for grene, nogle af de faktorer, der 
evt. har betydning for grenvalget, og 
hvilke konsekvenser grenvalget evt. 
kan medføre.

I 2.g tages for alvor fat på studie- 
og erhvervsorienteringen. Af emner 
kan nævnes: hovedstrukturer i vores 
uddannelsessystem, adgangsregule
ring til de forskellige uddannelser 
samt diskussion af problemer, der i 
det hele taget knytter sig til uddan
nelsesspørgsmål.

I 3.g gennemgås emner som gene
rel ansøgningsteknik, økonomi- og 
boligforhold under uddannelser. Pro

blematikken omkring et evt. sabbatår 
med erhvervsarbejde eller uden
landsophold tages også op.

Endelig er studievej lederne med- 
arrangører af de store studie- og er
hvervsorienterende møder for af
gangsklasserne.

Individuel vejledning
Det meste af den tid studievej le

derne har til deres rådighed, bruges 
imidlertid til den individuelle vejled
ning. Man kan træffe sin studievejle
der på studievejlederkontoret i de fa
ste kontortider.

Den enkelte elev kan her frit hen
vende sig for at drøfte problemer af 
faglig, social, økonomisk og personlig 
art, der har med uddannelsessitua
tionen at gøre. Det være sig proble
mer med f.eks. lektielæsning, videre 
uddannelse, studiestøtte, eller mere 
personlige problemer indenfor in
stanser udenfor skoleområdet, men 
som tynger og påvirker skolegangen. 
Det skal pointeres at studievej leder
ne ikke er en del af skolens admini
stration. Du kan derfor trygt gå til 
studievejlederen med dine proble
mer. Han/hun har tavshedspligt over
for alle med mindre andet aftales.

Studievejledning for HF
HF studievejlederen kan ligeledes 

træffes på sit kontor på faste kontor
tider.
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Det er HF studievejlederens opga
ve at bistå skolens rektor ved udvæl
gelsen af egnede ansøgere til kursus 
og at varetage rådgivning af de unge, 
der overvejer at blive optaget på et 
2-årigt HF kursus.

Derudover står HF studievejlede
ren til rådighed som de studerendes 
konsulent i alle de spørgsmål og si
tuationer, der kan være en hindring 
for en planmæssig gennemførelse af 
det 2-årige kursusforløb.

I praksis er disse problemer af vidt 
forskellig art: studiemæssige (fagligt, 
læsevanskeligheder, koncentrations
problemer m.v.), personlige, økono
miske, sociale osv. En opgave, der i de 
seneste år har fået stadig stigende 
betydning er kursisternes individuel
le vejledning vedr. studie- og er
hvervsvalg.

Ved studievejlederens hjælp kan 
der skabes kontakt til erhvervsvejled
ning, arbejdsformidling samt til de 
videregående uddannelsesinstitutio
ner. Studievejlederen fremskaffer og 
udlåner endvidere et omfattende stu
die- og uddannelsesorienterende ma
teriale. Af hensyn til kursusforløbet 
og det videre uddannelsesforløb er det 
meget væsentligt, at kursisterne væl
ger de rigtige tilvalgsfag. Dette vil i 
regelen sige, at man vælger, hvad lyst 
og evner motiverer en til. Tilvalgene 
drøftes derfor hyppigt med studievej
lederen. Andre vejledningssituatio
ner opstår i forbindelse med reeksa
mination, selvstudium og mange an
dre spørgsmål og personlige proble
mer. Man er altid velkommen til at 

henvende sig på studievejlederens 
kontor.

Til en grundigere gennemdrøftelse 
af problemerne er det bedst at komme 
i træffetiderne eller at træffe aftale 
om en særlig tid.

Forbedring af eksa
mensresultatet på HF

Der skelnes mellem reeksamina
tion, sygeeksamen og omeksamen. 
Reeksamen er kun mulig for kursus
studerende, der ved prøverne det 1. 
kursusår har opnået karakteren 00 
eller 03 og for studerende efter 2. kur
susår, der ikke har bestået den sam
lede eksamen. Disse reeksaminander 
kan efter eget valg lade sig eksamine
re i enkelte prøver. Sygeeksaminan- 
der er sådanne kursusstuderende, 
der på grund af sygdom ikke har del
taget i eksamen. Også disse eksami
nander kan efter eget valg lade sig 
eksaminere i enkeltprøver.

Omeksaminander er alle de kur
sister og selvstuderende, der aflæg
ger eksamen anden eller tredje gang 
i et fag for at forbedre standpunktet. 
Foretages omeksamen, lægges fuldt 
pensum til grund for eksaminationen, 
som for selvstuderende.

Mødepligt
I gymnasiet og på HF er der møde

pligt. Denne pligt betyder, at skolen 
fører regnskab over fravær (herunder 
manglende udførelse af skriftligt ar

bejde). Antager en elevs fravær et så
dant omfang, at skolen nærer betæn
kelighed over for fortsat undervis
ning, skal eleven underrettes herom. 
Fortsætter fraværet, underrettes ele
ven og forældremyndighedens inde
haver skriftligt om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved tilmel
ding til eksamen ved skoleårets slut
ning.

Såfremt lærerforsamlingen finder, 
at der for en af disse elever i et eller 
flere fag på grund af fravær vil være 
betænkelighed ved at tilmelde eleven 
til eksamen, indsendes en erklæring 
til direktoratet, der afgør om eleven 
kan deltage i eksamen ved skoleårets 
slutning.

Oprykninger
I gymnasiet er der afsluttende ek

samen i de enkelte fag ved slutningen 
af både 1. og 2.g. En elev, der på grund 
af mange forsømmelser ikke har fået 
direktoratets tilladelse til at deltage i 
disse eksaminer, kan ikke fortsætte i 
næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved 
skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste 
klasse. Hvis der ikke er enighed om, 
at en elev bør fortsætte, beslutter læ
rerforsamlingen, om eleven skal rå
des til at gå om eller gå ud af skolen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter 
i næste klasse træffes af eleven eller 
af forældremyndighedens indehaver.
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Jytte Skræddergaard (SK) 
spansk/dansk 
tlf. 74 43 42 72

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

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

Jarl Sørensen (JS) 
musik/fransk 
tlf. 74 42 79 12

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

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

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

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

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

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

Susanne Vestergaard (SV) 
engelsk/spansk 
tlf. 74 65 20 68

Thge Hansen Thyrsted (IT) 
kemi
tlf. 74 46 19 85
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