
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SØNDERBORG GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS

INFORMATIONSSKRIFT
1988

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



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

Administration
Rektor:
Ole Jellingsø.

Rektors stedfortræder:
Gunnar Schwarz.

Inspektorer:
Gunnar Schwarz og
Svenn Sørensen.

Sekretærer:
Ida Johnsen, 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 mandag den 8. august 
1988 kl. 10.30.
l.g og 1.HF møder dog kl. 9.



Velkommen
Jeg vil gerne byde alle nye 
elever velkommen i l.g og 1.HF.

I starter i en ny skole, som 
har nogle nye arbejdsmål og må
ske også nye arbejdsmetoder. 
Måske vil nogle af jer i den 
første tid føle jer lidt frem
mede 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 for
skellige grunde. Men fælles for 
jer må vel være ønsket om at få 
en af de eksaminer, som er ende
målet her.
Sønderborg Gymnasium og HF-kur- 
sus er dog langt mere end eksa
men. Vi er først og fremmest 

det daglige arbejde og det dag
lige kammeratskab, men vi er og
så skolerejser, lejrskoler, sko
lekomedie, fester og meget an
det .
Jeg håber, I vil få et godt fæl
lesskab og et godt arbejdsmiljø 
her på Sønderborg Gymnasium.

Det ny gymnasium
Gymnasiet har fået en ny struk
tur, I får flere valgmuligheder 
på tværs af gamle grænser. Man
ge af de gamle fag har fået nyt 
indhold, så det følger mere med 
tiden.
Vi håber I bliver gode pionerer 
og udnytter de nye muligheder.

Ole Jellingsø
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Kontakten skole - hjem
Skolen lægger stor vægt på at 
formidle et godt samarbejde 
med forældrekredsen.
Hvert år i november måned af
holdes en række forældremøder 
for l.g's forældre. Her vil 
der være rig mulighed for at 
kontakte de enkelte klassers 
faglærere og blive informeret 
om elevens standpunkt, lige
som skolen får mulighed for 
at høre om de problemer, der 
evt. måtte være for de enkel
te elever.
Også forud for grenvalget ar
rangerer skolen forældremøder 
i marts måned. Den oriente
ring om de forskellige grene, 
som studievejlederne har givet, 
vil ved denne lejlighed blive 
uddybet. Studievejlederne gi
ver en kort orientering om de 
forskellige grene, 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. Studie
vej ledernes arbejde er en bland
ing af de opgaver, klasselærer
en og skolevejlederen påtager 
sig i folkeskolen. Studievejle
deren giver dels de enkelte 
klasser kollektiv vejledning, 
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dels individuel vejledning til 
den enkelte elev.
Skolens studievejledere: 
Leif Aas Andersen (AA) 
Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
Karin Pedersen (KP)
Ragnhild Rhode (RR)

AA - l.y, l.z, 2.y, 3.x, 3.y, l.p.
BJ - l.a, 1.x, 2.a, 2.x, 3.a, 2.p.
KP - l.r, l.t, 2.g, 2.r, 2.t.
RR- l.b, l.u, 2.b, 2.u, 3.b, 3.z

3.u, 1.q.

Kollektiv vejledning
Til den kollektive vejledning 
er der iflg. gældende regler 
afsat 20 timer til hele gymna' 
sieforløbet.
Tidligt i l.g gives nogle ti
mers undervisning i almen stu 
dieteknik (bl.a. notatteknik, 
forskellige læsemetoder, til
rettelæggelse af skolearbej
det) . I løbet af forårssemest
ret skal eleverne i l.g vælge 
den gren, de vil fortsætte på 
i 2. og 3.g. For at forberede 
eleverne til dette valg gennem
går studievejlederen de for
skellige muligheder for grene, 
nogle af de faktorer, der evt. 
har betydning for grenvalget, 
og hvilke konsekvenser gren
valget evt. kan medføre.

I 2.g tages for alvor fat på 
studie- og erhvervsorientering 
en. Af emner kan nævnes: ho
vedstrukturer i vores uddanne] 
sessystem, adgangsregulering 
til de forskellige uddannelser 
samt diskussion af problemer, 
der i det hele taget knytter 
sig til uddannelsesspørgsmål. 
I 3.g gennemgås emner som ge
nerel ansøgningsteknik, økono
mi- og boligforhold under ud
dannelser. Problematikken om
kring et evt. sabbatår med er
hvervsarbejde eller udenlands
ophold tages også op.
Endelig er studievejlederne 
medarrangører af to store stu
die- og erhvervsorienterende 
møder for afgangsklasserne.

Individuel vejledning
Det meste af den tid, studie
vej lederne har til deres rådi< 
hed, bruges imidlertid til dei 
individuelle vejledning. Man 
kan træffe sin studievejleder 
på studievejlederkontoret i d< 
faste kontortider.
Den enkelte elev kan her frit 
henvende sig for at drøfte pr< 
blemer af faglig, social, øko
nomisk og personlig art, der 
har med uddannelsessituatio
nen at gøre.।

























Hans Ray Pedersen (HP) 
biologi 
tlf. 04 42 27 99

Karin Pedersen (KP) 
tysk/idræt/studievejl. 
tlf. 04 48 76 46

Susanne Parson (SP) 
engelsk/idræt 
tlf. 04 42 88 10

Bjørn Rohde (Ro) 
historie/idræt 
tlf. 04 42 01 99

Ragnhild Rohde (RR) 
fransk/studievejl.
tlf. 04 42 01 99

Birthe Rasmussen (BR) 
sekretær 
tlf. 04 42 76 81

Per Plambeck (Pdl) 
pedel 
tlf. 04 42 18 31

Gunnar Schwarz (GS) 
tysk/dansk/adm. insp. 
tlf. 04 67 84 56

Schumacher (HS)

. 04 48 64 43

Bodil Skjoldager (Bo) 
sekretær 
tlf. 04 43 19 41

Jens M. Steffensen (MS) 
dansk/religion 
tlf. 04 48 68 65

Inger-Hanne Stenderup 
Jensen, (SJ), musik/fransk 
tlf. 04 42 35 09

Kaare Svensgaard (KS) 
matematik/fysik 
tlf. 04 43 12 79

Kirsten Sørensen 
Kantinebestyrer 
tlf. 04 42 88 56
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Jarl Sørensen (BS) 
musik/franks 
tlf. 04 42 79 12

Svenn Sørensen (Sø) 
biologi/adm. insp. 
tlf. 04 43 05 52

Kaj Thomsen (KT) 
matematik 
tlf. 04 42 82 02

Peter Lundberg Thomsen 
(LT), samf.fag/russ./musik 
tlf. 04 42 69 78

Poul Troldborg (Tr) 
matematik/fysik 
tlf. 04 42 59 68

Norman Weel-Madsen 
(WM), engelsk/dansk 
tlf. 04 42 64 67

Susanne Vestergaard (SV) 
engelsk/spansk 
tlf. 04 65 20 68
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Personaleændringer
Adjunkt Gerd Babenderde (GB) 
kemi
Adjunkt Niels J. Ledet Jensen (NJ) 
matematik/fysik 
Timelærer Lone Gilbe (LG) 
spansk

Lærerkandidat i efterårssemestret: 
Susanne Kltlver: matematik/kemi

Barselsvikar for Susanne Parsons, 
01.08. til 31.12.1987: 
Ulla Ribel.
Barselsvikar for Jette Jørgensen, 
01.09.1987 til 31.03.1988: 
Kirsten Clausen og Jesper Narud 
samt skolens faste lærere.

1. november 1987: Harry Duus 
ansættes som pedelmedhjælper.
1. september: Hang Thi Doan 
ansættes som langtidsledig 
laborant i naturfagsafdelingen.
26. oktober: Else Knudsen 
ansættes som langtidsledig på 
kontoret.

Ringetider
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

Adjunkt Bent Have
Adjunkt Kim Maron
Cand. psyk. Bent Krogh Pedersen
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