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Sønderborg Gymnasium og HF-kursus. 
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Telefon 04 42 34 27.

Administration:
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Sekretærer:
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Velkommen
Jeg vil gerne byde alle nye elever 
velkommen i l.g og i l.HF. Det er mit 
og skolens håb, at I vil trives på 
Sønderborg Gymnasium og få et godt 
udbytte af tiden her.
I starter i en ny skole, som har nogle 
nye arbejdsmål og måske også nye 
arbejdsmetoder. Det er også nyt, at 
skolegang nu pludselig er frivillig. 
Efter 9 års obligatorisk skole har I 
endelig selv kunnet vælge mellem 
forskellige muligheder.
I har sikkert valgt gymnasiet eller HF af 
mange, mange forskellige grunde. Men 
fælles for jer må vel være ønsket om at 
få en af de eksaminer, som er 
endemålet her.
Skolen er dog langt mere end eksamen, 
et dagligt arbejde, kammeratskab, 

lejrskoler, skolerejser, skolekomedie, 
fester og meget andet.
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 nye 
mennesker og udsat for nye indtryk og 
nye opgaver. Jeg håber, I vil få et godt 
fællesskab og et godt arbejdsmiljø her 
på Sønderborg Gymnasium.

Ole Jellingsø

Det nye skoleår begynder onsdag den 6. 
august 1986 kl. 10.30.
l.g og l.HF møder dog kl. 9.
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Praktiske oplysninger
Ringetider:
1. time, kl. 8.00- 8.45
2. time, kl. 8.55- 9.40
3. time, kl. 9.50-10.35
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

Kontakten skole-hjem
Skolen lægger stor vægt på at formidle 
et godt samarbejde med 
forældrekredsen.
Hvert år i november måned afholdes 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, ligesom skolen får 
mulighed for at høre om de problemer, 
der evt. måtte være for de enkelte 
elever.
Også forud for grenvalget arrangerer 
skolen forældremøder i marts måned. 
Den orientering om de forskellige 
grene, som stydievejlederne har givet, 
vil ved denne lejlighed blive uddybet. 
Studievejlederne giver 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 tilknyttet en 
studievejleder. Studievejlederens 

arbejde er en blanding af de opgaver, 
klasselæreren og skolevejlederen 
påtager sig i folkeskolen.
Studievejlederen giver dels de enkelte 
klasser kollektiv vejledning, dels 
individuel vejledning til den enkelte 
elev.

Kollektiv vejledning
Til den kollektive vejledning er der iflg. 
gældende regler afsat 20 timer til hele 
gymnasieforløbet.
Tidligt i l.g gives nogle timers 
undervisning i almen studieteknik (bl.a. 
notatteknik, forskellige læsemetoder, 
tilrettelæggelse af skolearbejdet). I løbet 
af forårssemestret skal eleverne i l.g 
vælge den gren, de vil fortsætte på i 2. 
og 3.g. For at forberede eleverne til 
dette valg gennemgår studievejlederen 
de forskellige muligheder 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, adgangsregulering 
til de forskellige uddannelser samt 
diskussion af problemer, der i det hele 
taget knytter sig til 
uddannelsesspørgsmål.
I 3.g gennemgås emner som generel 
ansøgningsteknik, økonomi- og 
boligforhold under uddannelse og 
optagelsessystemet ved de forskellige 
uddannelser. Problematikken omkring 
et evt. sabbatår med erhvervsarbejde 
eller udlandsophold tages også op.

Endelig er studievejlederne 
medarrangører af to store studie- og 
erhvervsorienterende møder for 
afgangsklasserne.

Individuel vejledning
Det meste af den tid, studievejlederne 
har til deres rådighed, bruges imidlertid 
til den individuelle vejledning. Man kan 
træffe sin studievejleder på 
studievejlederkontoret i de faste 
kontortider.
Den enkelte elev kan her frit henvende 
sig for at drøfte problemer af faglig, 
social, økonomisk og personlig art, der 
har med uddannelsessituationen at 
gøre. Det være sig problemer med f.eks. 
lektielæsning, videre uddannelse, 
studiestøtte. Eller det være sig mere 
personlige problemer indenfor eller 
instanser udenfor skoleområdet, men 
som tynger og påvirker skolegangen. 
Det skal pointeres at studievejlederne 
ikke er en del af skolens administration. 
Du kan derfor trygt gå til 
studievejlederen med dine problemer. 
Han/hun har tavshedspligt overfor alle 
med mindre andet aftales.

Studievejledning for HF
HF studievejlederen kan ligeledes 
træffes på sit kontor på faste 
træffetider.
Det er HF studievejlederens opgave at 
bistå skolens rektor ved udvælgelsen af 
egnede ansøgere til kursus og at 
varetage rådgivningen af de unge, der 

2



overvejer at blive optaget på et 2-årigt 
HF kursus.
Derudover står HF studievejlederen til 
rådighed som de studerendes konsulent 
i alle de spørgsmål og situationer, der 
kan være en hindring for en 
planmæssig gennemførelse af det 
2-årige kursusforløb.
I praksis er disse problemer af vidt 
forskellig art: studiemæssige (faglige, 
læsevanskeligheder, 
koncentrationsproblemer m.v.), 
personlige, økonomiske, sociale osv. En 
opgave, der i de senere år har fået 
stadig stigende betydning er 
kursisternes individuelle vejledning vedr. 
studie og erhversvalg.
Ved studievejlederens hjælp kan der 
skabes kontakt til erhvervsvejledning, 
arbejdsformidling samt til de 
videregående uddannelsesinstitutioner. 
Studievejlederen fremskaffer og udlåner 
endvidere et omfattende studie- og 
uddannelsesorienterende materiale. 
Af hensyn til kursusforløbet og det 
videre uddannelsesforløb er det meget 
væsentligt, at kursisterne vælger de 
rigtige tilvalgsfag. Dette vil i regelen 
sige, at man vælger, hvad lyst og evner 
motiverer en til. Tilvalgene drøftes 
derfor hyppigt med studievejlederen. 
Andre vejledningssituationer opstår i 
forbindelse med reeksamination, 
selvstudium og mange andre spørgsmål 
og personlige problemer.
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 
eksamensresultat på HF 
Der skelnes mellem reeksamination, 

sygeeksamen og omeksamen. 
Reeksamen er kun mulig for 
kursusstuderende, der ved prøverne 
efter det 1. kursusår har opnået 
karakteren 00 eller 03 og for 
studerende efter 2. kursusår, der ikke 
har bestået den endelige eksamen. 
Disse reeksaminander kan efter eget 
valg lade sig eksaminere i enkelte 
prøver. Sygeeksaminander er sådanne 
kursusstuderende, der på grund af 
sygdom ikke har deltaget i eksamen. 
Også disse eksaminander kan efter eget 
valg lade sig eksaminere i enkeltprøver. 
Omeksaminander er alle de kursister og 
selvstuderende, der aflægger eksamen 
anden eller tredje gang i et fag for at 
forbedre standpunktet. Foretages 
omeksamen, lægges læsepensum til 
grund for eksaminationen.

Mødepligt
I gymnasiet og på HF er der mødepligt. 
Denne pligt betyder, at skolen fører 
regnskab over fravær (herunder 
manglende udførelse af skriftligt 
arbejde). Antager en elevs fravær et 
sådant omfang, at skolen nærer 
betænkelighed over for forsat 
undervisning, skal eleven underrettes 
herom. Fortsætter fraværet, underrettes 
eleven og forældremyndighedens 
indehaver skriftligt om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved tilmelding 
til eksamen ved skoleårets slutning. 
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 eksamen 
i 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 elev bør 
fortsætte, beslutter lærerforsamlingen, 
om eleven skal rådes til at gå om eller 
gå ud af skolen. Afgørelsen af, om 
eleven fortsætter i næste klasse træffes 
af eleven eller af forældremyndighedens 
indehaver.

Regler for studierejser 
og ekskursioner

1. Hver elev må i hele 
gymnasieforløbet max. rejse 12 
skoledage, incl. 1 og 2 dages 
ekskursioner.

2. Hver elev må max. deltage i 2 
udlandsrejser.

3. En udlandsrejse, som involverer 
elever der allerede har deltaget i en 
udlandsrejse - eller for hvem en 
udlandsrejse allerede er planlagt, vil 
bliver prioriteret lavere en alle 
andre rejser.

4. Der må i hele gymnasieforløbet 
kun foretages en udlandsrejse med 
et grenhold og en udlandsrejse 
med en stamklasse - og for a og 
x-klassers vedkommende en 
udlandsrejse i 3. fremmedsprog.

5. Rejseuger:
a.ugen før efterårsferien: fællesfag

2.g, 3.g og 3. fremmedsprog, 
b.l. uge i september: 3.g grenhold, 
c. ugen før vinterferien: 2-dages
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Afsked efter 25 års virke på 
Sønderborg Statsskole
Efter 12 års virke på Randers Statsskole 
og utallige gøremål i byens musikliv 
flyttede lektor Kjeld Tofte Hansen 1961 
til Sønderborg Statsskole. Han var da 
ikke ukendt med sønderjyske forhold, 
idet han allerede tidligere i en periode 
havde undervist på Åbenrå Statsskole. 
Med sin smittende energi, kontante 
dygtighed og store arbejdsevne og -vilje 
blev han hurtigt den drivende kraft i 
Sønderborg Statsskoles musikliv og 
noget af en institution i byen og dens 
opland. Også teatret har altid haft 
Toftes store interesse, Hvilket skolen 
har profiteret af gennem diverse 
glimrende skolekomedieopsætninger, 
blandt hvilke »Pinafore« nok vil blive 
stående længst i skolens annaler.
Af hans mange prisværdige initiativer 
må også nævnes iværksættelsen, 
sammen med Håkon Elmer m.fl., af 
samarbejdet mellem Sønderjyllands 
Symfoniorkester og landsdelens 
gymnasiekor, et samarbejde, som 1988 
kan fejres med koncert nr. 25.
Toftes mest virksomme år faldt før 
kopimaskinen, og utallige er de noder, 
som i en konstant strøm flød fra hans 
flittige pen oppe på Dybbølsten. Ingen 
bad forgæves om hjælp, når der var 
tale om klassisk musik, hvad enten det 
gjaldt gode ideer eller praktisk 
håndelag.
Mange er de elever fra Toftes 
velmagtsdage, bl.a. vor nuværende 
undervisningsminister, som med 
taknemmelighed mindes hans stærke 
og levende forhold til den danske sang, 
ligesom han har bådfe støttet og 
inspireret en række elever, som senere 
har gjort karriere som professionelle 
sangere og musikere.
Sygdom har de senere år tæret på

Toftes vitalitet, og tidens drejning mod 
den rytmiske musik har været ham lidet 
attraktiv. Derfor har han trukket sig helt 
ud af sit hovedfag og i stedet helliget sig 
bifaget, engelsk. Musikken har han dog 
stadig dyrket ved siden af, nemlig som 
organist i Ulkebøl kirke og leder af 
»Mandagskoret«.

Ved hans afgang vil skolens lærerkreds 
miste et meget værdifuldt og værdsat 
medlem, et menneske, med markante 
meninger, en mangeartet og 
omfattende viden og stor personlig 
beskedenhed.

34



Nyansættelser
Pr. 1. august 1985:
Adjunkt Per Holdam, matematik/fysik.
Adjunkt Finn Hjortnæs, samfundsfag, 
kvotaansat.
Adjunkt Ulla Siedelman, dansk 
timelærer.

Pr. 1. oktober 1985:
Cand. psyk. Lis Elmtrup, psykologi.

Pr. 1. januar 1986 fastansættes adjunkt 
Susanne Vestergaard med fagene 
engelsk og spansk

Vikariater:
Cand. mag. Alan Hamilton vikarierer 
for Jytte Lohff under hendes orlove i 
faget dansk.
Cand. mag. Vibeke la Cour vikarierer i 
faget idræt sammen med adj. Karin 
Petersen og rektor.
Under Jette Jørgensens barselsorlov 
læses hendes timer i dansk af adj. Ulla 
Siedelman og adj. Alan Hamilton. 
Hendes timer i musik læses af adj. 
Christian Andersen og timelærer Peter 
Arendt.
Fra den 21. nov. - 20. dec. er adj. Peter 
Lundberg Thomsen sygemeldt. Timerne 
i russisk læses af adj. Alan Hamilton og 
timerne i samfundsfag af læses af adj. 
Lars Christiansen, SV.
Fra den 25. nov. - 20. dec. har adj. 
Elisabeth Fabricius orlov. Hendes timer 
læses af studielektor E. Christoffersen 
og rektor.

Lærerkandidater:
Efterårssemestret: Herdis 
Halvas-Nielsen i religion.

Legat-overrækkelse
Tidligere rektor ved »Statsskolen«, 
rektor D. Keller Hansen, overrakte 
mandag den 28. april 7 legatportioner å 
10.000 kr. fra »Grænsevagtmester 
Kristian Langvad Christensen og 
hustrus legat« til følgende elever på 
Sønderborg Gymnasium:

Stud. vet. Marie Louise Andersen: 
Dyrlægestuderende i København. 
Student fra 1983.

Stud. mag. art. Kirsten Berg: 
Læser musikvidenskab på Århus 
Universitet. Student fra 1978.

Stud. hort. Dorte Fevejle Christensen: 
Havebrugsstudiet på Landbohøjskolen i 
København. Student fra 1981.

Stud. vet. Troels Dalgaard: 
Dyrlægestuderende på 
Landbohøjskolen i København. Student 
fra 1981.

Stud. mag. Gitte Engholm: 
Antropologistuderende på Københavns 
Universitet. Student fra 1977.

Stud. mag. Annette Holst:
Læser nordisk sprog og litteratur på 
Århus Universitet. Student fra 1983.

Stud, polyt. Finn Kobberø: 
Ingeniørstuderende på Danmarks 
tekniske Højskole i København. Student 
fra 1980.
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