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VELKOMMEN TIL STENHUS

)a Stenhus begyndte som skole i 19o6, kunne man tælle dens elever på to hænder, og 
sndda have et par fingre til overs.

dag er stedet en af byens største arbejdspladser, idet langt over looo mennesker nu 
>ar deres daglige virke herude.
Stiller man sig på græsplænen midt på skolearealet, og lader blikket løbe rundt fra 
>ygning til bygning, kan man få et godt indtryk af hele denne vældige udviklings hi- 
>torie.
Iprindelig var skolen privat, også i den forstand, at dens to første rektorer, 
I.Edv. Hass og Svend Larsen simpelthen var ejere af den.
len i midten af 60 erne overgik den til selvejende institution, og det var den i mere 
snd ti år, frem til perioden 1976-78, hvor Vestsjællands Amt gik ind og videreførte 
let store nye gymnasiebyggeri, som bestyrelsen for Den selvejende Institution havde 
startet.
l dag er skolen således delt, idet amtet driver gymnasie - og H.E.afdelingen, mens 
costskolen og hovedskolen videreføres af Den selvejende Institution. En del elever 
lerude har derved opnået den fordel, at de kan gennemføre et ubrudt skoleforløb in- 
ienfor de samme rammer, fra 6. klasse til 3.g eller 2. HF.
)et blev nemlig i 1978 aftalt mellem parterne, at amtsovertagelsen ikke måtte føre 
sil, at det særprægede Stenhus-miljø blev slået i stykker, og de to steder har derfor 
igså sidenhen udviklet et så tæt samarbejde indbyrdes, at Stenhus i det daglige frem
træder som én sammenhængende skole.
;t sådant skolesamarbejde er ret enestående i Danmark. Det er indlysende, at der både 
ir ulemper og fordele forbundet med det. Det er aldrig let at være så mange sammen, 
len den positive holdning som eksisterer omkring samarbejdet fra alle sider, giver 
lette bærekraft og mening. På en række områder har begge skoler, i kraft af at de for 
)år at fungere som en enhed, en række fordele, som de hver for sig ikke ville have 
•ådet over.
’å dette sted skal der rettes en varm tak til alle skolens nuværende elever, for det 
;ode samvær vi har haft i det skoleår, der er gået.
Samtidig skal der lyde en varm velkomst til de mange nye, der nu begynder på Stenhus 
l 1984-85. Vi håber, at skolen for jer vil blive et godt sted at være, når I skal 
jrundlægge jeres fremtid. - Den er allerede så godt som begyndt.
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vil blive slået op hver dag kl. 8.15 og det er også nødvendigt at orientere sig om 
evt. skemaændringer for næste dag, inden man går fra skolen kl. 13.45

Frivillig sport og musik Såfremt, der er tilstrækkelig mange interesserede elever, 
er det muligt at dyrke sport øg musik på skolen uden for skoletiden.

Fællestimer I løbet af et skoleår vil der blive afholdt mindst 8 fællestimer. Delta
gere og program vil blive annonceret i god tid i forvejen. Fællestimernes program be
står af foredrag, oplæsning, teater eller musik.

Fællesudvalget er et af de vigtigste udvalg på skolen. Det er et kontaktorgan mellem 
rektor, lærerråd og elever. Det består af rektor, fire elever, valgt af og blandt ele 
verne, tre lærere valgt af lærerrådet. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentanter 
n^levrådets formand og tre elever valgt af elevrådet. Fællesudvalgets opgaver ex ger 
nem gensidig information og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og ele
ver. Fællesudvalgets arbejdsområde er bl.a. introduktionsdage, studieuger, fællesti
mer og studiekredse. Alle sager vedr. elevernes trivsel behandles også i dette forum 
bl.a..faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer så
som skolefester, skolekomedier, sportsstævner.

Glemte sager udstilles i glasskabet ved pedellens kontor ved hovedindgangen. Skolen 
har intet ansvar for de genstande, som eleverne i,.udbringer ( penge, tøj, lommeregner! 
m.m, ).

Grenvalq I 2. og 3.g deles gymnasieklasserne i en del timer i forskellige grene. 
Orientering om disse grene sker i foråret i l.g. klasserne.

Gæsteelever se udvekslingsstuderende.

Historieopgaven I 2. semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opgaven 
skal godkendes af historielæreren, og er en forberedelse til den større skriftlige 
opgave i 2. HF.

Højttaleranlæq Der er højttalere i alle klasser og fællesområder. Gennem dette anlæg 
sendes vigtige meddelelser fra kontoret og ringning ved timernes begyndelse og af
slutning. Hvis eleverne ønsker at benytte højttalerne, kan de henvende sig på konto
ret. Benyttelse af alle kald kan kun finde sted i begyndelsen af timen og helst i 
3. time.
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ispektion Inspektørerne er rektors hjælpere. Administrativ inspektor ( PH ) 
;der skolens administration og er rektors stedfortræder. Han træffes på kontoret, 
। træffetiderne på døren. Boginspektor ( MØ ) forestår alle indkøb af undervisnings- 
dier og sørger for udlevering af lærebøger. Indre inspektor ( TP ) har ansvar 
,r alle audivisuelle hjælpemidler på skolen - herunder sproglaboratoriet.

ntinen Åbningstiderne for kantinen er opslået ved kantinen.

rakterer gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftlige fag, og af lærer 
censor i fællesskab ved de mundtlige eksaminer. Dette gælder både for gymnasium

i HF. I gymnasiet gives desuden årskarakterer af læreren ved skoleårets slutning og 
andpunktskarakterer af lærerne i december.Grundskolens elever får karakterer til 
il, påske og sommerferie.

asselærere Alle grundskolens elever har en fast klasselærer.

jntaktlærere Hver klasse har en kontaktlærer, som fungerer som hjælper for skolens 
iministration. Der er ikke klasselærere på gymnasiet og HF. De opgaver, som i folke-- 
:olen varetages af klasselærer og skolevejleder, klares af studievejlederen ( se den 
! ).

>nt :ret findes for gymnasium og HF ved hovedindgangen og for hovedskolen pål.sal i 
istsalsbygningen. Kontoret er åbent fra kl. 8.oo til kl.14.oo -
jr er ansat 4 kontorassistenter og en økonomiinspektør. Her skal elever melde om 
irsømmelser ( grundskolens elever dog til klasselæreren ) og ansøge om fribefordring 
-le kan henvende sig på kontoret, hvis de er i tvivl om noget.

>r / Orkester Alle, der har lyst til at synge i kor eller spille i orkester, kan 
;d at henvende sig til musiklærerne, få nærmere besked.

jstskolen Her bor 75 kostelever fordelt på gymnasium - HF - og grundskole, 
intaktpersoner: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostinspektørerne.

sqater Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøjtideligheder- 
s. Georg Ulrichs mindelegat - Kitt's legat - Hass' mindelegat.
esuden uddeles Stenhusfaklen og Fiduspokalen. Derudover en række bogpræmier.
il grundskoleeleverne uddeles desuden Erik Storrs mindelegat, Jørgen Bertelsens 
sgat, Axel Hielm Schmidts mindelegat samt Småttelegatet.
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Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. Lærerforsamlingens meder ledes sf 
rektor og skoleinspektøren. På møderne udtaler lærerne sig om eleverne efter afgivel 
se øf standpunkts- og årsksrakterer. Lærerforsamlingen foretager eksamensindstillir 
indstilling om gymnasieegnethed, og rådgiver elever med hensyn til oprykning i nestt 
klasse.

Lærerråd for gymnasium og Hf består af rektor og alle fastansatte lærere. En af læ
rerne vælges til formand for et år ad gangen, og leder sammen med næstformand og sel 
retær mederne.1 sager vedrørende anskaffelse af undervisningsmateriel og ansøgning < 
oprettelse sf foreøgslinier - eller undervisning træffer lærerrådet den endelige 
gørelse. I sager vedrørende elevoptagelse, bortvisning, antal klasser og grenhold 
time- og fagfordelingsplaner, ansættelse af nye lærere, budgetforslag, byggesager, 
årsprøver, vikartimer, ekskursioner, og udlån / leje af skolens lokaler, meddeler 1 
rerrédet evt. efter afstemning sin stilling til rektor, som derefter træffer den en 
deligs afgørelse.

Lærerråd for grundskole består sf skoleinspektør og alle skolens fastansatte lærei 
En af lærerne vælges til formand for et år ad gangen.

Modepligt ee cirkulere side 28

Oprykning ae cirkulære side Jo

Opslagstavler 1) Ved hovedindgangen.

Her opsættes dagsaktuelle meddelelser fra kontoret om skemaæn
dringer, aflysninger m.m.

2) Ved kantinen.

En opslagstavle til ikke-dagsaktuelle meddelelser.

3) Ved kantinen.

Opslagstavle til brug for eleverne.

Oprydning og orden Som det fremgår af oversigtsplanerne over skolen, findes der 
store opholdserealer for aleverne. Det burde vel være en selvfølge, at vi alle er 
med til et holde orden i disse områder. Når man forlader et klasselokale efter 
3,6,7, cg 8. time, skal man hænge sin stol op under bordet. Hvis hver tager sin 
stc-, varer det ca. lo sekunder. Hvis en rengøringsdame skal gøre det alene, går 
der 2-3 minutter af de 8, hun har til at gøre rent i hvert lokale, hvis akkorden 
skal holdes.for os er det et spørgsmål om magelighed, for rengøringspersonalet et 
spørgsmål om penge. Ryd op efter dig selv.
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apir Ved hvert skoleårs begyndelse, udleveres til hver elev et antal blokke til dæk- 
ing af hele skoleårets forbrug.

edel Pedel Svend Larsen og pedel Torben Kastholm har kontor ved hovedindgangen og 
ræffes der eller rundt omkring på skolen. Kost - og grundskolens pedel træffes på 
edelkontoret ved fugleburet. Pedellerne har fast kontortid fra kl. 8.00 til kl.9.00 
g fra kl. 13.00 til kl. 14.00.

ostskuffer Ved indgangen til kontoret i nye bygninger findes lærernes postskuffer, 
kufferne kan benyttes til forskellige former for kommunikation, herunder aflevering 
f opgaver.

rosit Skolebladet, der udkommer 4 gange årligt, financieres af Stenhusfonden, 
ladets redaktion er altid interesseret i indlæg fra eleverne.
envendelse til AK eller TS.

ædaqoqikumkontor findes på 1. sal i festsalsbygningen

eeksamination se afsnit om sygeeksamen og reeksamination.

eqelsamlinq består af et antal ringbind, som indeholder samtlige love og bekendtgø- 
elser for et gymnasium og HF kursus. Regelsamlingen findes på kontoret og på biblio- 
eket, hvor eleverne kan få adgang til den.

ejseuge Længere rejser til udlandet foregår i det kommende skoleår fra den 1. okto- 
er til den 7. oktober. Grundskolens elever rejser én gang i skoleforløbet efter nær
ere aftale.

ektor Rektor træffes på sit kontor i frikvartererne og iøvrigt efter aftale. Alle 
an personligt eller pr. telefon henvende sig til rektor angående problemer i forbin
delse med undervisning, eksamen og skolegang iøvrigt. Som stedfortræder for rektor 
ungerer adm. inspektor Hans Erik Duschek-Hansen.
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Ringetider 1. time 8.15 - 9.oo
2. time 9.1o - 9.55
3. time lo.00 - 10.45
4. time lo.55 - 11.4o

Spisefrikvarter

5. time 12.o5 - 12.5o
6. time 13.oo - 13.45
7. time 13.55 - 14.4o
8. time 14.5o - 15.35
9. time 15.45 - 16.3o

Rygning er 
teket og på

ikke tilladt i undervisningslokalerne, bagerste del af kantinen, i medie
biblioteket

S E F Stenhuselevernes festudvalg ( se fester )

Skoleblad se Prosit

Skoleinspektør Skoleinspektør Børge Pedersen træffes på sit kontor i festsalsbygnir 
gen og har tlf. tid dagligt fra kl. 12.oo til kl. 13.oo.Alle kan personligt eller pj 
telefon henvende sig angående probler.er i forbindelse med undervisning, eksamen og 
skolegang iøvrigt.

Skoleråd Skolerådet består af ni repræsentanter. Rektor, to elevrepræsentanter
( en HF er og en gymnasiast ) en repræsentant for amtet, lærerrådsformanden, yderli 
gere en lærerrepræsentant, to forældrerepræsentanter, og en repræsentant for tekrist 
adm. personale. Blandt rådets opgaver kan nævnes formidling af samarbejde mellem skt 
le og hjem, godkendelse af den ugentlige arbejdsplan, udfærdigelse af ordensregler. 
Desuden har skolerådet ret til at blive hørt, afgive udtalelser og stille forslag 
til amtsrådet..

Skolevejleder Mogens Larsen træffes på sit kontor i nybyggeriet. Træffetiden fremgi 
af tavlen ved hovedindgangen.

Skriftlige opgaver Pligten til at aflevere skriftlige opgaver er helt ligestillet 
med mødepligten.

Specialundervisning for gymnasium, HF og grundskole. Kontaktpersoner : IL eller LL 
Skoleklinikken er i G lo.
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itens uddannelsesstøtte Gymnasie - og HF elever har mulighed for at søge støtte fra 
J. Reglerne for støtten varierer fra år til år. Oplysninger fås hos studievejlederne.

inhussamfundet Foreningen af tidligere Stenhuselever.

idiekredse kan oprettes såfremt et nærmere bestemt antal elever finder et emne uden 
• skolens normale fagrække og en studiekredsleder, som kan accepteres af fællesud- 
,get. Deltagelse er gratis, men der er mødepligt.
sempler på studiekredse: Betjening af dataanlæg, psykologi, dramatik, skak,elek- 
>nik.

idievejledning Der er nu studievejledning for alle elever på HF og i gymnasiet via 
række studievejledere ( hvem de er, kan I se andetsteds i dette skrift ). 

id kan eleverne så bruge en studievejleder til?
i eller hun har to hovedopgaver:
at orientere om uddannelses- og erhvervsmulighederne uden for skolen, 
at vejlede de enkelte elever i deres skolegang.
:te sidste kan dreje sig om vejledning både i studiemæssige spørgsmål ( hvor får 
i hjælp, hvis man er ordblind eller på anden måde læsehandicappet, hvad med ek- 
rahjælp i visse fag o.s.v?j hvis der er økonomiske problemer ( Statens Uddannel- 
istøtte) eller med personlige problemer. Studievejlederne giver derimod ikke 
jlig Hjælp - det er lærernes opgave.
idievejledning gives dels som orientering til hele klassen ( eller hele klasser , 
eks. i forbindelse med grenvalget i slutningen af l.g.) dels som individuel vej- 
ining.Alle studievejledere har faste træffetider ( se andetsteds i dette blad ). 
•malt følger en studievejleder en klasse hele vejen gennem skoleforløbet. Hvis 
lar problemer - af hvad art de end kan være - kan I altid henvende jer til jeres 
jdievejleder - som er til for jeres skyld !

jeeksamen se side 26 og 27
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Telefonkæde

Telefoner Gymnasiet og HF- kontor 43 51 55
Rektor 43 17 lo
Adm. inspektor 44 o5 99
Grundskolen - kontor 43 o2 69
Skoleinspektør 43 85 OO
Økonomiinspektør 43 o2 69
Lærerværelse - nye 43 89 24
Lærerværelse - ql.■ 43 53 81
Pedel - gymnasium & HF 
Pedel - grundskolen -

43 84 08

nærmere besked 43 o2 69

Hver klasse bør udfylde og som kan anvenaflevere på kontoret en kæde,
des i tilfælde af skemaændringer og lignende. Se omslag bagerst.

Terminsprøve afholdes to gange i 3.g som generalprøve på skriftlig studentereksamen 
og afholdes to gange i 9. og lo. klasse som generalprøve på Folkeskolens afsluttende 
prøve..

Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse på kontoret. Hei 'ar man nærmere besked
om aflevering af bøger, evt. bus - togkort og framelding til S U.
Elever, som ikke er fyldt 18 år skal have en forældreunders rift.

Udvekslingsstudenter Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse 
elever følger en bestemt klasses normale undervisning. Sprogundervisning i DANSK, 
se specialundervisning.

Ungdomsydelse Oplysning fås bedst på elevernes lokale kommunekontor. Ydelsen gi
ves til de 16- og 17 årige..

Vidnesbyrd Alle grundskoleelever får i samtlige fag vidnesbyrd til efterårsferie, 
jul og påske.

årsprøve Kun aktuel for gymnasieelever. Se cirkulære, side 29-31
For grundskolens elever afholdes årsprøve fra 6. klasse og opefter.
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(samen

samen - Gymnasiet

levante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) Bekendtgørelse om undervisningen og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne 

l studentereksamen af 16. juni 1971.
2) Bekendtgørelse om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studenterek- 

nen og i gymnasiet af 12. marts 1973, især §§ 1,2 og 9-2o.
iver gymnasieelev skal aflægge lo prøver til studentereksamen. På hver gren forekom 
i to skriftlige prøver efter 3.g, som kun giver én sammenlagt karakter.
Studentereksamen kan afholdes både efter l.,2. og 3.g.

FER l.g er der en chance for at komme op i følgende fag:
l. g sproglig: Geografi ( gælder kun elever, der vælger nysproglig eller musik- 

roglig gren ).
l.g matematisk: engelsk/tysk.
Sproglige elever, der vælger den samfundssproglige gren, vil få årskaraktererne 

ter l.g i latin og i det af fagene engelsk/tysk, der bortvælges, overført som års- 
rakterer på det endelige studentereksamensbevis.
Sproglige elev jr, der vælger musiksproglig gren, får overført årskarakter i det 
fagene engelsk/tysk, der bortvælges.
Overførte karakterer i engelsk/tysk fremkommer saledes:
1 x skriftlig + 2 x mundtlig : 3.

FER 2.g afhængigt af, om man har været oppe i geografi - engelsk/tysk efter l.g, 
der chance for at komme op i et eller to af følgende fag, således at man efter 

j normalt har aflagt to prøver til studentereksamen.
2.g nysproglig: Latin, oldtidskundskab, matematik.
2.g musiksproglig: Latin, oldtidskundskab, matematik.
2.g samfundssproglig: Oldtidskundskab, matematik.
2.g matematisk-fysisk: Kemi, oldtidskundskab, geografi.
2.g naturfaglig: Kemi, oldtidskundskab.
2.g samfundsmatematisk: Kemi, oldtidskundskab.
2.g musikmatematisk: Geografi, kemi, oldtidskundskab.

FER 3.g afsluttes alle øvrige fag, dog kan man ikke komme til eksamen i følgende 
g: Gymnastik, religion, formning og musik ( for sidstnævnte fags vedkommende gæl- 
r dette kun ikke-musikfaglige).



- 26 -

Eksamen -HF

Relevante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) Bekendtgørelse af lov om højere forberedelseseksamen af 11.maj 1973, §§ 7 og 8
2) Bekendtgørelse om HF og omundervisningen m.v. på kursus til HF af 24. april 

1974, især §§ 9, lo og 27-45.
Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i 
faget slutter.Formning, musik og legemsøvelser ophører dog som fællesfag uden eksamei 
efter 1. kursusår, men kan alle tre vælges som tilvalgsfag i 2. kursusår.
EFTER 1. kursusår afholdes eksamen i geografi, matematik, biologi, tysk og samfunds
fag. De fire sidstnævnte af disse fag, kan dog videreføres som tilvalgsfag i 2. kur
susår. Kursister, der ønsker et eller flere af disse fire fag som tilvalgsfag, kan 
undlade at aflægge eksamen i faget / fagene efter 1. kursusår.
EFTER 2. kursusår aflægges eksamen i samtlige fælles- og tilvalgsfag.
Eksamen omfatter også en større skriftlig opgave, den såkaldte 2.års-opgave, der kan 
skrives i alle de fag, man har i 2. HF plus geografi.

Sygeeksamen - reeksamination

GYMNASIET:

SYGTK SAMEN

Relevante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) Bekendtgørelse nr. 171 af 12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergiv

ningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet især § 3.
2) Cirkulære om sygeeksamen ved studentereksamen af 5. april 1973.

Hvis man på grund af sygdom bliver ude af stand til at møde til en eksamen eller bl 
ver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kontoret.- Sygeeksamen afhol 
des i august/september efter samme regler, som gælder for den ordinære eksamen.

REEKSAMINATION

Relevante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) Bekendtgørelse nr. 171 af 12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergiv

ningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, især § 4.
2) Cirkulære om reeksamination af 28. marts 1973.

Der er ikke mulighed for reeksamination efter 3.g. Efter l.g og 2.g gælder følgende:
a) Har man fået oo eller o3 i årskarakter i et fag til studentereksamen og eksamt 

i faget udgår, kan man forlange eksamination i faget i august samme år.
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b) Har man fået 5 og derover i årskarakter i et fag til studentereksamen, og i 
samenskarakter fået oo eller o3, kan man forlange reeksamination i faget i august 
nme år. Man kan forlange reeksamination i mere end et fag.
i tilmelding til reeksamination forpligter man sig til at møde op til den prøve, 
i har tilmeldt sig. I modsat fald kan man ikke fortsætte på skolen.
Der gøres opmærksom på, at det er den sidst opnåede karakter, der tæller.
Hvis man ønsker reeksamination, skal man hurtigst muligt, og senest 25. juni, 

svende sig personligt til kontoret, som vil hjælpe med rettidig tilmelding.

SEEKSAMEN

levante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
Bekendtgørelse nr. 229 af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om 

iervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen især § 13.
is man på grund af sygdom bliver ude af stand til at møde til en eksamen eller 
iver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kontoret.- Sygeeksamen 
soldes i august/september efter de samme regler, som gælder for den ordinære 
samen.
Hvis man udebliver fra eksamen af andre grunde end sygdom, kan man først til- 

Ide sig eksamen igen efter et års forløb.

EKSAMINATION

Levante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) Bekendtgørelse nr. 229 af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og 
undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen, især § 11 stk.2-6.
2) Diverse meddelelser fra direktoratet, især om fortolkning af bekendtgørelsens

LI stk. 3. bl.a. hvad angår matematik fællesfag efter l.HF:
Meddelelse af 17. juni 1975.
Meddelelse af 21. august 1975.
jlerne for reeksamination kan kort sammenfattes således:
TF: Får man oo eller o3 i et eller flere fag ved eksamen efter l.HF, kan man søge 
sksamination i det / de pågældende fag i august samme år.
TF: Har man aflagt prøve i alle de fag, der ville have været tilstrækkeligt for at 
stå eksamen, men er dumpet, kan man søge reeksamination i et eller flere fag i au- 
st samme år.
' gøres opmærksom på, at det er den højeste karakter, der tæller.
is man ønsker reeksamination, skal man hurtigst muligt, og senest 25. juni, henven 
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de sig personligt til kontoret, som vil hjælpe med rettidig tilmelding.

MØDEPLIGT

MØDEPLIGT HF

Relevante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen:
1) HF- bekendtgørelsen af 24. april 1974, især § 5 stk. 1 og § 9 stk. 3.
2) Cirkulære angående mødepligt af 5. august 1974.

Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Opfyldelse af disse to 
pligter er en forudsætning for, at man kan indstilles til eksamen som kursist og de 
med gå op i reduceret pensum. Tilsidesættelse af disse pligter kan medføre bortvis
ning og eventuel overførelse til status som selvstuderende, d.v.s. at man skal op i 
hele læste pensum, samtidig med at man måske også fratages muligheden for at få sto 
fet gennemgået ved at følge undervisningen. Endvidere bortfalder SU.- Skolen vil ve 
skoleårets begyndelse orientere om mødepligten og om reglerne for de mundtlige og 
skriftlige varsler, som kommer før en eventuel bortvisning. Cut kan nævnes, at for 
stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver, blot i et enkelt fac 
ken medføre bortvisning fra kursus.-
Der er ikke fastsat nogen bestemt procent for acceptabelt fravær,- skolen skønner i 
hvert nkelt tilfælde.

MØDEPLIGT -gymnasiet

Relevante bestemmelser, som findes i Regelsamlingen og i dette årsskrift:
1) Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 1. februar 198o, især 

afsnit C.E og F.
Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Opfyldelse af disse to 
pligter er en forudsætning for, at man kan indstilles til eksamen og dermed gå op 
i reduceret pensum. Der foretages eksamensindstilling både i l.,2. og 3.g.
Hvis man på grund af forsømmelser eller manglende aflevering af skriftlige opgaver 
bliver henvist til at gå til eksamen på særlige vilkår efter 3.g, skal man til prø
ve i hele det læste pensum i samtlige fag, der afsluttes efter 3.g.

I særlige tilfælde kan man blive helt udelukket fra at gå til eksamen efter 3.g. 
Eksamen på særlige vilkår findes ikke efter 1. og 2.g, her må man søge om at gå på
gældende klasse om.
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1NASIET

1. februar 198o

Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene.

lenhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 med senere 
iringer om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i 
inasiet §§ 7, 21 og 22 fastsættes følgende bestemmelser:
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejde i et fag for en vis 
'iode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i Undervisningsmini- 
sriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 med senere ændringer om undervis- 
igen i gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studenterek- 
len overholdes, skal undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så 
:ver og lærer får information om udbyttet af undervisning og arbejde. Metoder og 
iler til evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen 
aftales mellem lærer og elever, således, at man dels skaffer sig evalueringsre- 

Ltater med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver 
:eren mulighed for - for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver- 
skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.
B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der 

idst én gang om året - og kan der efter lærerrådets beslutning, to gange om året - 
/es meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år 
Ler har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmed- 
Lelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til 
jdentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vid
sbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnes- 
?d, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væ- 
itlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af standpunktet. 
? at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasie- 
asse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden 1. december. Umiddelbart før der af- 
/es standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold, i relation til standpunktet, 
aftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sik- 
= iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
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C. Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser ( herunder manglende ud
førelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen). Dersom en elevs forsømmelse 
antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed fc 
fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en 
elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og forældremyr 
dighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens til
melding til eksamen ved skoleårets slutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 2o. marts drøftes på et lærer
forsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Så
fremt lærerforsamlingen finder, at der for en af disse elever, i et eller flere fag 
på grund af elevens forsømmelser, vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til 
eksamen, skal rektor, i henhold til § 7 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse 
af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v., indsende en erklæring, som giver oplys
ning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen vec 
skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakter i de af klassens fag, hvori der ved 
studentereksamen gives årskarakterer. Der afholdes en årsprøve, som mindst omfatter 
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundt 
lige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen efter normalt 
skem< er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages 
af rektor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat at 
direktoratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen 
efter 1. og 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse. Dersom der ikke ei 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter lærerforsamlingen, hvil 
råd der skal gives den pågældende elev. Rektor skal skriftligt over for eleven, elle 
hvis denne er under 18 år, over for forældremyndighedens indehaver, referere det ell 
de standpunkter,der er kommet til udtryk under drøftelsen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse, traffes af eleven eller, hvis 
denne er under 18 år, af forældremyndighedens indehaver.

F. Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen el 
ter 3. gymnasieklasse, kan ikke deltage i eksamen på normale vilkår. Direktoratet ai 
gør om disse elever

1. kan deltage i eksamen på særlige vilkår.
2. ikke kan deltage i eksamen.
En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke årskarakterer og skal i 

prøve i hele det læste pensum i samtlige fag, der afsluttes i 3. gymnasieklasse. 
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amenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2. gymnasieklasse bevares 
eksamen.

Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen skole med egne 
ere som eksaminatorer, kan direktoratet, efter rektors indstilling, tildele 
ven ret til at aflægge den mundtlige del af eksamen på en af de skoler/kurser, 
afholder eksamen for privatister.

S. Disse regler træder i kraft 1. februar 198o og afløser reglerne i direktoratets 
rkulære af 6. juni 1979 om evaluering og om meddelelser til hjemmene", der her- 
ophæves .

i/ed vurderingen af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør få med hensyn 
indstillingen til eksamen, skal skolen tage hensyn til baggrunden for forsømmel- 

le ( sygdom, familieproblemer, økonomiske vanskeligheder m.v.) og til elevens be- 
abelser for, trods forsømmelser, at være rimeligt forberedt.

Direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF.
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TELEFON-NUMRE OG TRÆFFETIDER

GYMNASIUM & HF Træffetid Tlf.nr.

Rektor Kjeld Kolding lo.3o-12.oo 43 17 lo
Sekr. Inge Hansen lo.3o-12.oo

Skolens kontor lo.3o-12.oo 43 51 55

Sekr. Kirsten Aaen
Sekr. Rita Mørch

Adm. insp. 44 o5 99
Hans Erik Duschek-Hansen

Studievejl. HF: Vibeke Hertz Eft. aftale 43 88 91
Studievejl. HF: Bugge Hansen Eft. aftale 43 88 91
Studievejl. Gy: Jørgen Praem Eft. aftale 43 88 91
Studievejl. Gy: Claus Hansen Eft. aftale 43 88 91
Studievejl. Gy: Kim Gregersen Eft. aftale 43 88 91
Studievejl. Gy: Bente Olsen Eft. aftale 43 88 91
Studievejledernes træffetid aftales ved skoleårets start •

Pedelkontor 43 84 08
Svend Larsen o8.oo-o9.oo

13.oo-14.oo
Lærerværelse: Gymnasiet 43 89 24

GRUND- & KOSTSKOLE

Skoleinspektør Børge Pedersen 12.oo-13.oo 43 85 oo
Sekr. Lis Matthiesen lo.3o-12.oo 43 o2 69

Økonomiinspektør Vagn Bjerge o9.oo-12.oo 43 o2 69
Lærerværelse gi. bygning 43 53 81
Skolevejl. Mogens Larsen Eft. aftale 43 88 91
Kostinspektion

Anne Gram og Anders Jespersen 43 oo 96
Nina Bang og Peter Haarsted 43 48 22
Hanne og Tom Schultz 43 77 44
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