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VELKOMST

Med dette årsskrift ønsker vi at fortælle lidt om Stenhus, så nye 
medarbejdere - elever og lærere - kan danne sig et indtryk af 
skolen.

Personligt vil jeg byde alle nye velkommen og ønske for jer, at I 
vil få nogle gode og spændende år på Stenhus.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at rette en tak til nu
værende medarbejdere for engagement og samarbejdsvilje og for 
hjælp til at gøre skolen til både en god arbejdsplads og et godt 
uddannelsessted.

Specielt vil jeg gerne her takke lektor Jørgen Hansen for det 
store arbejde, han gennem 42 år har lagt på Stenhus .og ønske ham 
og hans kone held og lykke fremover.

Ved skoleårets start træder den nye gymnasiereform i kraft. Sten
hus er vel forberedt, og i løbet af det kommende skoleår vil der 
blive orienteret grundigt om gymnasiets nye struktur.

Som det fremgår af årsskriftet, giver Stenhus en række tilbud. 
Jeg skal her blot nævne studievejledning, tilbud om deltagelse i 
planlægning af undervisningen samt tilbud om samarbejde i råd og 
organer, hvor skolens hverdag og fremtid bestemmes. Vi tilbyder 
også en række frivillige aktiviteter såsom musik, idræt, skolete
ater og studiekredse. For alle tilbud gælder, at det er op til 
jer om I vil tage imod disse tilbud, for kun ved en personlig og 
aktiv indsats vil I få det optimale ud af jeres tid på Stenhus.

Stenhus er en stor arbejdsplads med mange elever og ansatte. Man
ge finder sig hurtigt til rette i de nye omgivelser, men for en
kelte kan starten være vanskelig. Derfor beder jeg alle om at vi
se hensyn og hjælpsomhed og være med til at gøre netop 1988/89 
til et spændende skoleår.

Velkommen!

Hans Erik Duschek-Hansen 

kst. rektor
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AHSATU

PA

STENHUS

GYMNASIUM ty HF



SKOLENS LÆRERE

Lektor (TA)
Torben Andreasen
Svalevej 4
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 46 13
Matematik
Skemalægger

Adjunkt (BK)
Kirsten Bodekær 
Hornsherredvej 430 
4070 Kr. Hyllinge 
Tlf. 02 40 41 61 
Musik - Dansk

Adjunkt (AA)
Anne Mette Augsburg 
Strædet 13
4581 Rørvig
03 41 96 14/02 37 30 31
Biologi - Idræt

Adjunkt (KB)
Klaus Brems 
Havrevænget 7 
4330 Hvalsø
Tlf. 02 40 83 90
Biologi - Idræt 
Inspektor

Adjunkt (CA)
Carin Karlsson Astrup 
Eskildstrupvej 22 
4560 Vig
Tlf. 03 42 82 85
Engelsk - Fransk

Adjunkt (DC)
Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 33 05
Historie
Oldtidskundskab

Adjunkt (BY)
Petur Bay
Ole Suhrsgade 7,4 tv. 
1354 København K 
Tlf. 01 32 35 29 
Geografi
Samfundsfag

Lektor (TC)
Torben Christensen 
Urtehaven 13 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 42 44 
Geografi
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Adjunkt (DH)
H.E. Duschek-Hansen 
Skrænten 20 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 96 29
Historie - Tysk 
kst. rektor

Lektor (KG)
Kim Gregersen 
Mosevang 14 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 91 93
Dansk - Russisk 
Studievejl. Gym.

Adjunkt (JF)
Jens Færch-Jensen 
Kløvermarksvej 3 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 44 27 41 
Geografi - Idræt

Adjunkt (BG)
Bente Gundel 
Klosterengen 57 
4000 Roskilde
Tlf. 02 37 04 58
Engelsk - Idræt

Adjunkt (MG)
Mette Garde 
Vallekildevej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 03 45 69 43
Formning

Lektor (0H)
Ole Hannibal
Østermarken 7
Sæby
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 02 40 45 49
Musik

Lektor
Inge Gildberg 
Ved Skoven 11 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 75 16
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab

(IG) Lektor (OH)
Claus Hansen
Knudskovparken 5A
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 93 22
Tysk, Historie, Oldtidsk.
Studievejl. Gym.
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Adjunkt (JB) 
Jørgen Bugge Hansen 
Skovhusvej 52
4350 Ugerløse 
Tlf. 03 48 84 67 
Geografi - Samfundsfag 
Studievejl. HF

Adjunkt (GH)
Gregers Hoff 
Classensgade 13,2 th. 
2100 København 0.
Tlf. 01 38 66 91
Musik - Dansk

Adjunkt (PH) 
Peder Hansen
Asmindrupvej 20 
4390 Vipperød 
Tlf. 03 48 14 21 
Fysik - Matematik

Adjunkt (HO)
Stig Holm 
Fladehøjvej 59
4534 Hørve 
Tlf. 03 45 65 16 
Historie - Religion

Adjunkt (MH)
Michael Henriksen
Allehelgensgade 23 G 
4000 Roskilde 
Tlf. 02 36 72 54 
Matematik - Fysik

Adjunkt (SH)
Susanne Holm
Bovsager 21
Svogerslev 
4000 Roskilde
Tlf. 02 38 35 83
Fransk - Idræt 
Inspektor

Lektor (VH)
Vibeke Hertz 
Højholtvej 2 
4340 Tølløse
Tlf. 03 48 96 91
Historie - Religion
Studievejl. HF

Adjunkt (HT) 
Peter Holst 
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 34 22 
Dansk - Historie 
Boginspektor
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Adjunkt (KH)
Karen Højland 
Skolegade 7C 
4000 Roskilde
Tlf. 02 37 06 36
Musik - Idræt

Adjunkt (LG) 
Lars Gaunø Jensen 
Barsebæk 44
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 91 42 
Historie - Idræt

Adjunkt (HØ)
Peter Høymark 
Teglværksvej 18 
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 35 93
Historie - Dansk

Adjunkt (PJ)
Per Selvager Jensen
Ventedgaardsvej 1, Knabstrup
4440 Mørkøv
Tlf. 03 47 34 81
Matematik - Fysik

Adjunkt (AK)
A. Kloppenborg Jensen
Stenhus Kostskole
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 00 96
Samfundsfag - Idræt
Kostinspektion

Adjunkt (BJ)
Birgit Josefsen
Axel Møllers Have 13,4. sal
2000 København F
Tlf. 01 19 83 68
Geografi - Religion

Lektor
Jens Tange Jensen 
Teglværksvej 3 
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 35 28 
Idræt - Fransk

(JI) Adjunkt (HJ)
Henrik Stockflet 
Jørgensen
Lærkevang 1, Borup 
4300 Holbæk 
Matematik - Fysik
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St. Lektor (GK) 
Gunver Kelstrup 
Lysmosevej 2 
Sdr. Jernløse 
4420 Regstrup 
Tlf. 03 48 34 94 
Dansk - Tysk

Rektor (KK)
Kjeld Kolding 
Stenhusvej 18A 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 56 03
Historie
Oldtidskundskab

Adjunkt (JK)
Jette Kjeldsen 
Kærsangervej 59 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 72 21
Engelsk - Dansk

Adjunkt (DS)
Dorte Schiøtz Larsen 
Blommehaven 51 
4390 Vipperød 
Tlf. 03 48 10 35 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab

Adjunkt (MK)
Mette Knudsen 
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup
Tlf. 03 47 34 22 
Samfundsfag - Dansk

Adjunkt (OL)
Ole Kjær Larsen 
På Bjerget 12 
2400 København NV 
Tlf. 01 85 54 62 
Dansk - Latin

Adjunkt
Ole Kofoed

Biologi - Idræt

(OK)

Prinsessegade 81, L. 197 
1422 København K.
Tlf. 01 57 94 59

Lektor (JL)
Jørgen Lindstrøm
Bøgevej 18

Ejby
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 02 40 56 41
Matematik - Kemi
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Tlf. 01 38 88 14
Tysk - Dansk

Adjunkt
Birgit Lohse
J.E. Ohlsens Gade 6,4
2100 København 0

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard 
Bjergmarken 19, 1 th.
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 11 85
Matematik - Fysik

Adjunkt (AM)
Anne Mogensen 
Chr. Hansensvej 34 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 90 34 
Kemi - Idræt

Adjunkt (KM) 
Karin Steen Møller 
Teglværksvej 16 
4420 Regstrup 
Tlf.’ 03 47 31 51 
Historie - Musik 
Bibliotekar

Adjunkt (EL)
Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19
4300 Holbæk 
Tlf. 03 44 21 13 
Engelsk - Russisk

Adjunkt (EN)
Ebbe Neesgaard 
Roskildevej 17A 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 11 34
Kemi - Fysik

Adjunkt (HM)
Hemming Martin
Bygvænget 36, Tuse 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 91 06
Engelsk - Psykologi 
Gæsteelever

Adjunkt (GN)
Gert Nielsen
Biens Allé 15 
2300 København S
Tlf. 01 58 16 29
Dansk - Religion
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Lektor
Ingelise Nielsen
Dramstrup 4 
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 33 05 
Matematik

(NI) Skoleinspektør (BP)
Børge Pedersen
Ved Skoven 6
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 34 80
Matematik

Lektor (BO)
Bente Olsen 
Heibergs Have 31 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 67 09
Kemi - Fysik 
Studievejl. Gym.

Adjunkt (SP)
Svend Pedersen 
Kærsangervej 31 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 40 27 
Fysik - Skemalægger

Adjunkt (PA) 
Berit Pallisgaard 
Rytterbakken 13 
Gevninge 
4000 Roskilde
Tlf. 02 40 22 42
Engelsk - Tysk

Adjunkt (IP) 
Inger-Margrethe Persson 
Ewalds Have 43
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 97 83 
Geografi - Historie

Adjunkt (BB) 
Bodil Pedersen 
Ved Lunden 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 44 02 42 
Biologi

Adjunkt (LP)
Lars-Bo Petersen 
Valby Langgade 21,B.4 
2300 Valby 
Tlf. 01 46 93 36 
Fysik - Matematik
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Lektor (TP)
Thorkil Petersen 
Kærsangervej 59
Tlf. 03 43 72 21 
Kemi - Fysik 
Matematik 
AV- Inspektor

St. Lektor (SR) 
Sten Rasmussen 
Urtehaven 27 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 16 53 
Dansk - Tysk 
Lærerrådsformand

Lektor (PR)
Jørgen Praém 
Nykøbingvej 11, Gundestru
4571 Grevinge
Tlf. 03 45 82 53
Dansk
Studievejl. Gym.

Lektor (RO)
Peter Rohling 
Bangsbovej 4 
2720 Vanløse
Tlf. 01 74 57 08
Engelsk

Adjunkt (DR)
Daniel Radtleff 
Vallekildevej lo8 C 
4534 Hørve
Tlf. 03 45 69 43
Dansk - Engelsk

Adjunkt (ER)
Eva Rosenkilde 
Østermarken 7 
Sæby
4070 Kr. Hyllinge 
Tlf. 02 40 45 49 
Engelsk - Spansk

Adjunkt (RA) 
Helle Rasmussen
Rendevej 6, Ordrup 
4550 Fårevejle 
Tlf. 03 45 39 46 
Fransk - Dansk

Lektor (VR)
Vibeke Rosenmejer 
Maglesøvej 24 
4340 Tølløse
Tlf. 03 48 54 68
Fransk - Dansk
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2100 København 0
Tlf. 01 29 17 96
Matematik

Adjunkt (N5)
Norbert Sandberg
H.C. Lumbyesgade 38

Adjunkt (LT)
Lotte Thulstrup 
Teglværksvej 18 
Knabstrup
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 35 93
Dansk - Idræt

St. Lektor (HS) 
Henrik Schovsbo 
Solsortvej 28 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 47 22 
Dansk - Religion 
Oldtidskundskab

Lektor (AW)
Agnete Waagstein
Søndervang 19
4000 Roskilde
Tlf. 02 36 51 55
Biologi

Adjunkt (KS)
Kirsten Seltorp 
Frederiksberg Allé 
42A, 4.th
1820 Frederiksberg C
Tlf. 01 21 47 26
Engelsk - Fransk

Adjunkt (LØ)
Leif Østerholt 
Vestervangen 36 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 63 66 
Samfundsfag - Geografi

Adjunkt (SN)
Birgit Snetoft 
Ranunkelvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 05 51
Dansk - Fransk
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Teknisk - Administrativt Personale

Inge Hansen
Sekretær

Birgit Poulsen 
Kantinebestyrer

Kirsten Aaen
Sekretær

Ruth Rasmussen 
Kantinemedhjælp

Rita Mørch
Sekretær

Torben Kastholm
Pedel

John Jørgensen
Pedel
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ABC for Stenhus gymnasium og HF

Adresseforandring: Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon 
m.v. skal straks meddeles skriftligt til kontoret.

Andenårsopgaven udarbejder HF'erne i en fastlagt uge i 2. kursus
år. Opgaven er en større skriftlig opgave i et af de fag, de bli
ver undervist i på 2. år eller geografi. Eleverne vælger selv fag 
og træffer aftale med faglæreren, som formulerer opgaven. Elever
ne får ordlyden på opgaven en fastlagt dag inden for perioden 
1.12-28.2, og har derefter undervisningsfri i en uge til at skri
ve opgaven.

Arbejdspladser er indrettet til eleverne i mediateket og i bib
lioteket. Da antallet af pladser er begrænset, er det nødvendigt, 
at gruppearbejde og støjende aktiviteter foregår i studieområder
ne ved 100 m-gangen.

Automater: I kantinen, på "Hundredmetergangen" ved kantinen og 
ved fodbadet findes automater med sodavand og forskellige varme 
drikke.

Befordringsgodtgørelse for gymnasie- og HF- eleverne kan søges, 
hvis afstanden fra hjem til skole ad offentlig vej er mindst 11 
km. Kort til bus og tog fås efter sædvanlige regler. Yderligere 
oplysninger samt blanketter til ansøgning om 
befordringsgodtgørelse kan fås på skolens kontor.

Biblioteket findes på "Hundredmetergangen". Stig Holm (HO) er 
bibliotekar. Biblioteket kan anvendes som læserum. På biblioteket 
findes også de tidsskrifter, som skolen abonnerer på. Regler for 
udlån findes på biblioteket. Alle bøger er registreret i et cen
tralkartotek, der er opstillet på biblioteket. Bogsamlingen som 
helhed er principielt et laboratoriebibliotek, d.v.s. at hjemlån 
kun kan finde sted i studieøjemed. Låneren er ansvarlig for de 
lånte bøger og skolen kan gøre erstatningskrav gældende. Åbnings
tider ses ved indgangen til biblioteket.

Bogdepot/Boginspektor: Fra skolens bogdepot administreres udlånet 
af lærebøger og klassesæt til eleverne. Boginspektor Peter Holst 
(HT) varetager dette job. Man kan henvende sig til ham, hvis der 
er problemer med bøgerne. Hans træffetider kan ses uden for bog
inspektors kontor i mediateket. Åbningstider i bogkælderen findes 
ved indgangen til bogdepotet samt på opslagstavlen ved indgangen 
til kantinen. Der falder bøder for ikke at aflevere bøgerne når 
de bliver hjemkaldt.

Bogudlån: Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som 
skal anvendes i undervisningen. Eleverne er ansvarlige for de af 
skolen udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må 
under ingen omstændigheder skrive i dem. Ved udleveringen bør 
eleverne gennemse bøgerne og dersom det konstateres, at en bog er 
defekt, kan den byttes. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes 
med omslag, og der skal skrives navn i bøgerne på de dertil ind
rettede sedler. Mangler en såden, kan den rekvireres fra bogdepo
tet. Elever som efter gentagende påmindelser ikke overholder de 
nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøgerne på 
egen bekostning. Se iøvrigt opslagstavlen ved kantinen.
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Bordtennis findes i Atomkælderen for enden af "Hundredmetergan- 
gen" ved indgangen til kantinen. Der må ikke ryges.

Bus og tog: Der er direkte forbindelse mellem Stenhus og statio
nen om morgenen og ved normal skoletids ophør kl. 13.45 samt kl. 
14.40. Eleverne skal selv betale for denne befordring. Odsher
redtoget standser ved trinbrættet på Stenhusvej.

Cykelparkering: Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil 
indrettede parkeringspladser. For at sikre sig effektivt mod ty
veri, bør man anskaffe sig en kraftig kæde, hvormed cyklen kan 
fastlåses til cykelstativet. Skolen har ingen forsikring, der 
dækker cykeltyveri.

Danskopgaven: HF'erne arbejder i dansk i slutningen af 1. semes
ter med et projekt, som udmunder i en større skriftlig rapport. 
Opgaven er en forberedelse til senere større opgaver.
l.g skriver danskopgave 1 uge i eksamensperioden.

EDB: Skolen har dataanlæg, som er opstillet i nr. 18. Der opret
tes hvert år studiekredse i datalære for alle interesserede ele
ver, som efter kursus får et adgangskort, som giver tilladelse 
til individuel brug af anlægget. For alle lg klasser gives et 30 
timers datakursus i skoletiden.

Ekskursioner: I flere fag er der behov for at besøge steder, man 
beskæftiger sig med i det daglige arbejde. Det giver ekskursio
nerne mulighed for. Besøget kan vare få timer eller flere dage. 
En beskeden ekskusionskonto giver mulighed for at få betalt rej
seomkostningerne. Der ansøges ved hvert semesters begyndelse. Af 
hensyn til de andre faglærere skal de nøjagtige tidspunkter for 
ekskursioner forelægges for og godkendes af rektor 1-2 md. i for
vejen. Ingen ekskursioner afholdes i terminsprøveugerne og efter 
påske.

Elevråd: Elevrådet af gymnasie- og HF-elever består af to repræ
sentanter fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om 
ugen, fortrinsvis i skoletiden. Elevrådsrepræsentanternes opgave 
er at formidle diskussionerne fra elev- og lærerråd ud i klasser
ne, og at repræsentere deres klasse overfor resten af elevrådet. 
De nye 1.klasser skal sørge for at vælge elevrådsrepræsentanter 
med det samme, da elevrådsarbejdet går i gang straks efter som
merferien .
Elevrådet repræsenterer eleverne både overfor lærerne og rektor 
og overfor politikerne i amtet og på Christiansborg. Elevrådet 
har to faste repræsentanter i skolerådet og fire i fællesudval
get, og deltager desuden i diverse løse udvalg. Elevrådet er så
ledes med til at tage alle de fælles beslutninger på skolen.
For at koordinere elevrådenes indsats overfor amtskommunen er 
elevrådene på alle gymnasie- og HF-uddannelser i amtet gået sam
men i Vestsjællands Amts Fælleselevråd, VAF. Desuden er elevrådet 
tilsluttet Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS og Lands
sammenslutningen Af Kursusstuderende, LAK, som varetager hhv. 
gymnasie- og HF-elevernes interesser på landsplan.
Elevrådet har i øjeblikket to formænd - en for HF-erne og en for 
gymnasieeleverne - og desuden en sekretær. Elevrådets struktur og 
formandsskab diskuteres og vælges hvert år i januar/februar.
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Elevtelefoner findes i kantinen, på "Hundredmetergangen" ved 
kantinen samt ved boldspilhallen (mønttelefoner). Lærerværelser
nes telefoner må ikke benyttes.

Emneuge afholdes for alle elever ca. hvert andet år. Næste gang 
12. - 16. september 1988, hvor det overordnede tema er "Menneske
rettighederne" .

Ferieplan: For skoleåret 1988/89 er fastlagt følgende fridage og 
ferier (de nævnte dage medregnes):

1988

Sommerferie: Skolegangen begynder mandag den 8. august.

Efterårsferie: Mandag d. 17. oktober til fredag d. 21 . oktober

Juleferie: Fredag d. 23. december til mandag d. 2 . januar.

Vinterferie: Mandag d. 13 . februar til fredag d. 17 . februar

Påskeferie: Mandag d. 20 . marts til mandag d. 27. :marts

St. Bededag: Fredag d. 21. april

Kr. Himmelfartsdag: Torsdag d.. 4. maj

Pinseferie: Mandag d. 15. maj

Sommerferie: Mandag d. 26. juni

Fester: Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. 
(Stenhuselevernes festudvalg). Disse fester er for gymnasie- og 
HF elever.

Forsikringer: Gymnasiet og HF har ingen forsikringer, der dækker 
tyveri eller skade på personer. Hver elev opfordres til selv at 
tegne en forsikring. Dog dækker skolens forsikring brille- og 
tandskader. For grundskole- og kostelever er tegnet en fuldtids
ulykkesforsikring.

Forsømmelser: Se regelafsnittet bag i hæftet.

Forældremøder/kontaktmøder: Ligesom i folkeskolen lægger vi stor 
vægt på samarbejdet mellem skole og hjem. Især i l.g understreger 
vi dette gennem en række forskellige møder og samtaler for klas
sernes elever, deres forældre og faglærerne.
For de nye klasser (l.HF og l.g) vil der blive et møde først i - 
skoleåret, hvor man møder skolen som helhed og klassens lærere. 
Senere i skoleåret holdes møder omkring hver enkelt klasse.
For de øvrige elever holdes møder i årets løb, men det må under
streges, at elever over 18 år er myndige, og at skolen derfor ik
ke i samme omfang som overfor yngre elever kan indgå i egentlige 
forældrekonsultationer.

ON 7/ 9 møde for nye 1. klasser (l.g og l.HF) med forældre.
TO 8/12 kontaktmøde for 3.g
TI 17/ 1 kontaktmøde for 2.g
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følgende plan:Kontaktmøder for l.q afholdes efter

l.a ON 1/2 1 .b TO 2/2 1. c MA 6/2
1.x TI 7/2 i.y ON 8/2 1. z TI 21/2
l.u ON 22/2 1. w TO 23/2

Fritagelse for idræt: Alle elever har pligt til at deltage i
idræt. Fritagelse er kun mulig som følge af lægeattest eller
umiddelbar indlysende grund, f.eks. et brækket ben. Man skal del
tage i det omfang og på de områder, man er i stand til.

Fritimer: På opslagstavlen ved hovedindgangen skal man hver dag 
orientere sig om eventuelle skemaændringer, herunder aflysnings-, 
vikar- og fritimer. I fritimerne kan man opholde sig i kantinen 
eller ved arbejdspladserne i studieområderne. Opslagene angående 
skemaændringer 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.

Frit Prosit er gymnasie- og HF elevernes eget elevblad, der redi
geres og udgives hver måned af eleverne selv. Frit Prosit finan
cieres af gym. og HF lærer- og elevråd, og indlæg og/eller ønske 
om optagelse i redaktionen kan afleveres i Frit Prosits postkasse 
ved kantinen eller til redaktionen.

Frivillig musik og idræt: Skolens faste musikaktiviteter er Sten
huskoret og sammenspilsgruppen.
Alle med interesse for korsang kan være med i koret, uanset for
udsætninger. Vi synger både mindre og større værker, både rytmisk 
og klassisk, og ofte i samarbejde med andre skolers kor og med 
forskellige orkestre. Koret medvirker naturligvis ved skolens 
faste koncerter til jul og forår, men også tit ved andre arrange
menter på skolen eller i omegnen.
Sammenspilsgruppen er et band for lidt øvede instrumentalister. 
Besætningen er blæsere, rytmegruppe og sang. Repertoiret omfatter 
Salsa, Rythm & Blues og jazz/rock. Orkestret medvirker som koret 
ved talrige arrangementer, ofte i samarbejde med dette.
Skolen forsøger ca. hvert andet år at sætte en musical op, hvor 
alle aktiviteter søges kombineret.
Efter aftale med musiklærerne og skolens ledelse kan elevbands 
tildeles øvetid efter skoletid.

Der er også mulighed for at dyrke sport efter skoletid med sko
lens idrætslærere som ledere. Sidste skoleår blev der bl.a. dyr
ket basketball, volleyball og fodbold, men der vil også være mu
lighed for aktiviteter som håndbold, badminton m.m.

Fællestimer: I løbet af et skoleår vil der blive afholdt mindst 8 
fællestimer. Deltagere og program vil blive annonceret i god tid 
i forvejen. Fællestimernes program består af foredrag, oplæsning, 
teater eller musik.
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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 eleverne og tre lærere 
valgt af lærerrådet. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentan
terne elevrådets formand og tre elever valgt af elevrådet. Fæl
lesudvalgets opgaver er gennem gensidig information og forhand
linger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Fællesud
valgets arbejdsområde er bl.a. intrduktionsdage, studieuger, fæl
lestimer og studiekredse. Alle sager vedr. elevernes trivsel be
handles også i dette forum bl.a. faciliteter, praktiske forhold, 
fritidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, sko
leteater og sportsstævner.

Glemte sager udstilles i glasskabet ved pedellens kontor ved ho
vedindgangen. Skolen har intet ansvar for de genstande, som ele
verne medbringer (penge, tøj, lommeregnere m.m.).

Grenvalg: I 2. og 3. g er gymnasieklasserne i år i en del timer 
delt på forskellige grene. I dette skoleår findes følgende grene 
i 2.g: Nysproglig, samfundssproglig, fransksproglig, matematisk

fysisk, naturfaglig, samfundsmatematisk, matematisk-en- 
gelsk og musisk (matematisk/sproglig) gren.

I 3.g findes i år følgende grene:
Nysproglig, samfundssproglig, fransksproglig, matematisk
fysisk, naturfaglig, samfundsmatematisk og musisk (matema
tisk/sproglig) gren.

Når gymnasiereformen får virkning for 2.g næste skoleår og for 
3.g i skoleåret 1989/90, bortfalder grendelingen.

Gæsteelever: Se udvekslingsstudenter.

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

Højttaleranlæg: Der er højttalere i alle klasser og fællesområ
der. Gennem dette anlæg sendes vigtige meddelelser fra kontoret 
og ringning ved timernes begyndelse og afslutning. Hvis eleverne 
ønsker at benytte højttalerne, kan de henvende sig på kontoret. 
Benyttelse af alle-kald kan som hovedregel kun finde sted i be
gyndelsen af 3. time.

Inspektion: Inspektorerne er rektors hjælpere. Inspektorerne 
Klaus Brems (KB) og Susanne Holm (SH) leder skolens administra
tion. KB er rektors stedfortræder. De træffes på kontoret, se 
træffetiderne på døren. Boginspektor Peter Holst (HT) forestår 
alle indkøb af undervisningsmidler og sørger for udlevering af 
lærebøger. AV-inspektor Torkil Petersen (TP) har ansvar for alle 
audiovisuelle hjælpemidler på skolen - herunder sproglaborato
riet .
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Introduktion: I 3 dage af den første uge er der introduktion for 
alle nye elever i l.HF og l.g. I disse dage vil elever fra 2.HF 
og 2.g følge de nye elever. I introduktionsdagene er der arrange
ret forskellige aktiviteter, der alle har til formål at præsente
re de nye elever for skolen. Ugen afsluttes med en fest for de 
nye elever og deres lærere.

Kantinen: Åbningstiderne for kantinen er 09.50 - 12.10 og 12.50 - 
13.05. For at holde en vis orden i kantinen, bedes man selv rydde 
sit bord, når man forlader det, og stille sin kop på det dertil 
indrettede rullebord.
Kantinen har en brugergruppe, som er bindeled mellem kantinen og 
dens brugere og består af to lærere og to elever, en fra hver af 
de to skoler. Brugergruppen varetager den daglige drift af 
kantinen og igennem "den røde postkasse" ved "fredsvæggen" i 
kantinen modtages kommentarer og forslag til forbedringer af 
kantinens forhold i det hele taget.

Karakterer: gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftli
ge fag, og af lærer og censor i fællesskab ved de mundtlige eksa
miner. Dette gælder både for gymnasium og HF. I gymnasiet gives 
desuden årskarakterer af læreren ved skoleårets slutning og 
standpunktskarakter i marts.

Klasselærere: Se kontaktlærere.

Kontaktlærere: Hver gymnasie- og HF-klasse har en kontaktlærer, 
som fungerer som hjælper for skolens administration. Der er ikke 
klasselærere på gymnasiet og HF. De opgaver, som i folkeskolen 
varetages af klasselærer og skolevejleder, klares af studievejle
deren (se denne).

Kontoret: Findes for gymnasium og HF ved hovedindgangen. Kontoret 
for gymnasium og HF er åbent alle dage fra 10.30 - 12.00.

Kor/orkester: Alle der har lyst til at synge i kor eller spille i 
orkester, kan ved at henvende sig til musiklærerne, få nærmere 
besked.

Kostskolen: Her bor ca. 90 kostelever fordelt på gymnasium, HF og 
grundskole. Kontaktpersoner: Skoleinspektør Børge Pedersen eller 
kostinspektørerne.

Legater: Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimis
sionshøjtidlighederne. Georg Ulrichs mindelegat, Kitt's legat, 
Hass' mindelegat og Lennart Tofts mindelegat. Desuden uddeles 
Stenhusfaklen og Fiduspokalen samt en række bogpræmier.

Lommeregnere: Eleverne skal i begyndelsen af skoleåret anskaffe 
sig en matematiklommeregner. Denne kan købes på skolen til en fa
vorabel pris. Har eleverne ikke råd til at anskaffe sig en lomme
regner, skal de henvende sig til rektor.
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Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. Lærerforsamlin
gens møder ledes af rektor. På møderne udtaler lærerne sig om e- 
leverne bl.a. efter afgivelse af standpunkts- og årskarakterer. 
Lærerforsamlingen foretager eksamensindstilling og rådgiver ele
ver med hensyn til oprykning i næste klasse. Desuden indstilles 
til rektor om der skal gives advarsel p.gr. af forsømmelser eller 
manglende aflevering af opgaver el.lign.

Lærerråd for gymnasium og HF består af rektor og alle fastansatte 
lærere. En af lærerne vælges til formand for et år ad gangen. 
Formanden leder sammen med næstformand og sekretær møderne. I in
deværende skoleår er Sten Rasmussen formand. I sager vedrørende 
anskaffelse af undervisningsmateriel og ansøgning om oprettelse 
af forsøgslinier eller -undervisning træffer lærerrådet den ende
lige afgørlse. I sager vedrørende elevoptagelse, bortvisning, an
tal klasser og grenhold, time- og fagfordelingsplaner, ansættelse 
af nye lærere, budgetforslag, byggesager, årsprøver, vikartimer, 
ekskursioner, og udlån/leje af skolens lokaler meddeler lærerrå
det evt. efter afstemning, sin stilling til rektor, som derefter 
træffer den endelige afgørelse.

Mødepligt: Se regelafsnittet bag i hæftet.

Oprykning: Se regelafsnittet bag i hæftet.

Opslagstavler:

1) Ved hovedindgangen

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

2) Ved kantinen

En opslagstavle for boginspektor

3) Ved kantinen

Opslagstavle til brug for eleverne

Oprydning og orden: Som det fremgår af oversigtsplaner over sko
len, findes der store opholdsarealer for eleverne. Det burde vel 
være en selvfølge, at vi alle er med til at holde orden i disse 
områder. Når man forlader et klasselokale, skal man hænge sin 
stol op under bordet. Hvis hver tager sin stol, varer det ca. 10 
sekunder. Hvis en rengøringsdame skal gøre det alene, går der 2-3 
min af de 8, hun har til at gøre rent i hvert lokale, hvis akkor
den skal holdes. For os er det et spørgsmål om magelighed, for 
rengøringspersonalet et spørgsmål om penge. Ryd op efter dig 
selv.

Papir: Ved hvert skoleårs begyndelse, udleveres til hver elev et 
antal blokke og en mappe.
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Pedel: Gymnasiets pedeller har kontor ved hovedindgangen og træf
fes der eller rundt omkring på skolen. De kan træffes på kontoret 
fra kl. 8.00 til 9.00 og fra 13.00 til 14.00. Kost- og grundsko
lens pedeller træffes på pedelkontoret ved "Fugleburet"

Postskuffer: Ved indgangen til kontoret i de nye bygninger findes 
lærernes postskuffer. Skufferne kan benyttes til forskellige for
mer for kommunikation, herunder aflevering af opgaver.

Reeksamination: Se afsnit om sygeeksamen og reeksamination.

Regelsaml ingen består af et antal ringbind, som indeholder 
samtlige love og bekendtgørelser for et gymnasium og HF kursus. 
Regelsamlingen findes på kontoret og på biblioteket, hvor 
eleverne kan få adgang til den.

Rejseuge: Længere rejser til udlandet foregår i 1988 fra den 26. 
september til den 30. september og i 1989 fra den 25. september 
til den 29. september. Desuden kan der i særlig tilfælde og efter 
ansøgning til rektor (specielt 2.g-fagene oldtidskundskab og la
tin) rejses i ugen 6. marts - 10. marts 1989.

Rektor: Rektor træffes på sit kontor i tidsrummet 12.00 - 13.00. 
Alle kan personligt eller pr. telefon henvende sig til rektor an
gående problemer i forbindelse med undervisning, eksamen og sko
legang iøvrigt. Som stedfortræder for rektor fungerer inspektor 
Klaus Brems.

Ringetider: 1. time 8.15 - 9.00
2 . time 9.10 - 9.55
3. time 10.00 - 10.45
4. time 10.55 - 11.40

Spisefrikvarter
5. time 12.05 - 12.50
6. time 13.00 - 13.45
7. time 13.55 - 14.40
8. time 14.50 - 15.35
9. time 15.45 - 16.30

Rygning er ikke tilladt i undervisningslokalerne, bagerste del af 
kantinen, i mediateket, i de tre "fingre" og i bordtenniskælde
ren .

SEF Stenhuselevernes festudvalg (se fester).

Skoleblad: Frit Prosit. (Se dette.)

Skolens fødselsdag er den 4. september

Skoleråd: Skolerådet består af ni repræsentanter. Rektor, to e- 
levrepræsentanter (en HFer og en gymnasiast), en repræsentant for 
amtet, lærerrådsformanden, yderligere en lærerrepræsentant, to 
forældrerepræsentanter, og en repræsentant for teknisk/admini- 
strativt personale. Blandt rådets opgaver kan nævnes formidling 
af samarbejde mellem skole 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.
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Skriftlige opgaver: Pligten til at aflevere skriftlige opgaver er 
helt ligestillet med mødepligten, og rettidig aflevering er en 
forudsætning for indstilling til eksamen.

Specialundervisning for gymnasium, HF og grundskole. Undervisnin
gen varetages af Inger Linding og Lotte Lumholt fra grundskolen. 
Kontaktperson for gymnasiet og HF er for tiden Henrik Schovsbo.

Statens uddannelsesstøtte (SU): Gymnasie- og HF^elever har mulig
hed for at søge om stipendium og/eller studielån hos Statens Ud
dannelsesstøtte.

a) Alle over 19 år er uafhængige af forældrenes indtægt med hen
syn til SU-tildeling og kan efter ansøgning få tildelt 22.000 
kr pr. år som hjemmeboende og 36.000 kr pr. år som udeboende.

b) 18-19-årige er afhængige af forældrenes indtægt. Den maksimale 
tildeling er som for 19-årige, og tildelingen trappes så ned 
jo højere forældrenes socialindkomst er. Ved en socialindkomst 
på 274.700 kr er støtten 0 kr.
Er der søskende under 19 år under uddannelse, gives et fradrag 
i socialindkomsten på 17.800 kr pr. barn.

Du kan få yderligere oplysninger om SU via pjecen om SU, som er 
fremlagt på skolen, eller hos din studievejleder eller stipendie- 
nævnet (Bente Olsen og Claus Hansen).

NB! Gymnasie- og HF-elever kan ikke længere få statsgaranterede 
banklån.

Statsstøtte for kostelever. Der kan søges statsstøtte til ned
bringelse af opholdsbetalingen for kostelever der går i 8 ■ , 9 ■ , 
10, klasse, samt l.g (hvis man er under 18 år). Ansøgningsskemaer 
tilsendes automatisk til de respektive elvers hjem og skal retur
neres til skolen med skattevæsenets påtegning af husstandens so
cialindkomst. Nærmere oplysninger kan fås hos økonomiinspktør 
Vagn Bjerge.

Stenhussamfundet: Foreningen af tidligere Stenhuselever.

Studiekredse kan oprettes såfremt et nærmere bestemt antal elever 
finder et emne uden for skolens normale fagrække og en studie
kredsleder, som kan accepteres af fællesudvalget. Deltagelse er 
gratis, men der er mødepligt. Eksempler på studeikredse: Betje
ning af dataanlæg, psykologi, dramatik, skak, elektronik, fiskeri 
og filosofi.
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Studievejledning: I gymnasiet og på HF er der til hver klasse 
knyttet en af de seks studievejledere, som normalt følger klassen 
gennem hele skoleforløbet. Studievejlederne har kontorer ved ho
vedindgangen, de har faste træffetider, som er meddelt på op
slagstavlen ved hovedindgangen, og de har telefon (03 43 88 91).

Studievejlederne tager sig af:
- Undervisning i arbejdsvaner med henblik på at den enkelte elev 

får det størst mulige udbytte af undervisningen.
- Orientering om valgfag, idet både gymnasie- og HF-elever inden 

for visse grænser selv kan sammensætte deres eksamen.
- Samtaler med eleverne. Disse samtaler kan bl.a. berøre økonomi

ske og sociale problemer, som eleven vil tale om.
- Orientering både klassevis og individuelt om uddannelse og er

hverv. Denne orientering omfatter bl.a. adgangskrav, uddannel
sernes indhold og studiemiljø.

I øvrigt søger studievejlederne at være behjælpelige med ethvert 
spørgsmål, stort som småt, som såvel elever som forældre henven
der sig med.

Studievejlederne fordeler sig i skoleåret 88/89 således på klas
serne :

Bente Olsen: 3x, 2x, 2y, Ix, lu

Jørgen Praem: 3a, 3b, la, Ib, Iz, Ivu

Claus Hansen: 3z, 2a, 2b, 2c, 2z, lc, ly

Kim Gregersen: 3c, 3y, 3u, 3v, 2u, 2v

Vibeke Hertz: Ir, 2r, 2t

Jørgen Bugge: lp, lg, 2p, 2g

Sygeeksamen: Se regelafsnittet bag i hæftet.

Telefoner: Gymnasie- og HF kontor :
Rektor :
Inspektorer :
Studievejledningen :
Lærerværelse :
Pedel :

03435155
03431710
03440599
03438891
03438924
03438408

Telefonkæde: Hver klasse og hvert gren- og tilvalgshold bør ud
fylde og aflevere en telefonkæde på kontoret til anvendelse i 
tilfælde af skemaændringer og lignende. Se omslag bagest.

Terminsprøve: For alle 3.g ere afholdes terminsprøver tirsdag den 
15. november til fredag den 18. november 1988 og tirsdag den 4. 
april til fredag d. 7. april 1989.
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Tilvalg: Eleverne i de kommende l.g-klasser skal i slutningen af 
skoleåret vælge et tilvalgsfag i 2.g. En nærmere orientering om 
de fag, der kan vælges imellem - og hvilke muligheder for valg, 
der vil foreligge i 3.g, hvor der skal vælges 3 fag, - vil blive 
givet dels til eleverne, dels til elever og forældre ved foræl
drekonsultationen i februar 1989.

HF'erne skal også foretage en række tilvalg i løbet af første 
kursusår. Studievejlederne vil vejlede grundigt om dette.

Både gymnasieelever og HF'ere er velkomne til at søge vejledning 
vedr. tilvalg hos studievejledere og faglærere.

Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse på kontoret. Her får 
man nærmere besked om aflevering af bøger, evt. bus - togkort og 
framelding til SU. Elever, som ikke er fyldt 18 år skal have en 
forældreunderskrift.

Udvekslingsstudenter: Hvert år får skolen besøg af elever fra an
dre lande. Disse elever følger en bestemt klasses normale under
visning. Sprogundervisning i DANSK se specialundervisning. Kon
taktperson er HM.

Vidnesbyrd gives til alle l.g-elever før jul. Desuden skal der i 
forbindelse med karaktergivningen gives vidnesbyrd for elever 
hvis karakter er 6 eller derunder, eller hvis karakteren i et fag 
er faldet 2 point eller mere.

Årsprøve: Kun aktuel for gymnasieelever. Se regelafsnittet bag i 
hæftet.

-----------------------------------o o o-------------------------------------------
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REGELAFSNIT:

EKSAMEN

Eksamen - Gymnasiet

Regler for l.g efter den nye ordning (Gymnasiereformen)

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen:

1. Bekendtgørelse om gymnasiet af 10. september 1987.
2. Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet af 4. nov. 1987

Efter l.g går man normalt til studentereksamen i et fag. Det kan 
være:

Sproglig linie: Latin eller biologi
Matematisk linie: Kemi eller biologi.

Vælger man senere et af disse fag som tilvalg, bortfalder den 
eventuelt aflagte eksamen (jvf. # 14, stk 5 i Gymnasiebekendtgø
relsen ) .

Som et led i evalueringen afholdes efter l.g prøver i dansk 
(danskopgaven for gymnasiet) på begge linier, og i engelsk på 
sproglig og matematik på matematisk linie. Disse prøver indgår 
ikke i studentereksamen.

Eksamen - Gymnasiet

Regler for 2,g og 3.g efter den gamle ordning

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen:

1) Bekendtgørelse om undervisning og om fordringerne ved eksa
mensopgivelserne til studentereksamen af 25. maj 1984.

2) Bekendtgørelse om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. 
ved studentereksamen og i gymnasiet af 25. maj 1984.

Enhver gymnasieelev skal aflægge 10 prøver til studentereksamen. 
På hver gren forekommer to skriftlige prøver efter 3.g, som kun 
giver en sammenlagt karakter. Studentereksamen kan afholdes både 
efter 1., 2. og 3.g.

Sproglige elever, der har valgt den samfundssproglige gren eller 
fransksproglige, vil få årskaraktererne efter 1. g i latin og i 
det af fagene engelsk/tysk, der er bortvalgt, overført som årska
rakterer på det endelige studentereksamensbevis.

Sproglige elever, der har valgt musiksproglig gren, får overført 
årskarakter i det af fagene engelsk/tysk, der bortvælges.

Overførte karakterer i engelsk/tysk fremkommer således: 
(1 * skriftlig + 2 * mundtlig) / 3.
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EFTER 2.g, afhængigt af, om man har været oppe i geografi eller 
engelsk/tysk efter l.g, er der chance for at komme op i et eller 
to af følgende fag, således at man efter 2.g 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 fransksproglig: Oldtidskundskab, matematik
2.g matematisk-fysik: Kemi, oldtidskundskab, geografi
2.g matematisk-engelsk: Oldtidskundskab, kemi/fysik
2.g naturfaglig: Kemi, oldtidskundskab.
2.g samfundsmatematisk: Kemi/fysik, oldtidskundskab.

EFTER 3.g afsluttes alle øvrige fag, dog kan man ikke komme til 
eksamen i følgende fag: Idræt, formning og musik (for sidstnævnte 
fags vedkommende gælder dette kun ikke/musikfaglige).

Eksamen - HF

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen: 
Bekendtgørelse om HF og fagene til HF af 3. juni 1984

Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, 
hvor undervisningen i faget slutter. Formning, musik og idræt op
hører dog som fællesfag uden eksamen efter 1. kursusår, men kan 
alle tre vælges som tilvalgsfag i 2. kursusår. Efter 1. kursusår 
afholdes eksamen i geografi, matematik, biologi, tysk og sam
fundsfag. De fire sidstnævnte fag kan dog videreføres som til
valgsfag i 2. kursusår.
Kursister, der ønsker et eller flere af disse fire fag som til
valgsfag, kan undlade at aflægge eksamen i faget/fagene efter 1. 
kursusår.
Efter 2. kursusår aflægges eksamen i samtlige fælles- og til
valgsfag .
Eksamen omfatter også en større skriftlig opgave, der kan skrives 
i alle de fag, man har i 2. HF plus geografi.
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SYGEEKSAMEN - REEKSAMINATION

Gymnasiet

Sygeeksamen

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen: 
Bekendtgørelse nr. 265 af 25. maj 1984 om studentereksamen i gym
nasiet, især # 3.

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

Reeksamination

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen: 
Bekendtgørelse nr.265 af 25. maj 1984 om studentereksamen i gym
nasiet, især #4.

Der er ikke mulighed for reeksamination efter 3.g.
Efter l.g og 2.g gælder følgende:

a) Har man fået 00 eller 03 i årskarakter i et fag til studenter
eksamen og eksamen i faget udgår, kan man forlange eksamination i 
faget i august samme år.
b) Har man fået 5 og derover i årskarakter i et fag til studen
tereksamen, og i eksamenskarakter fået 00 eller 03, kan man for
lange reeksamination i faget i august samme år. - Man kan forlan
ge reeksamination i mere end et fag.
Ved tilmelding til reeksamination forpligter man sig til at møde 
op til den prøve, man har tilmeldt sig. I modsat fald kan man ik
ke fortsætte på skolen.
- Der gøres opmærksom på, at det er den sidst opnåede karakter, 
der tæller.
Hvis man ønsker reeksamination, skal man hurtigst muligt, senest 
20. juni henvende sig personligt til kontoret, som vil hjælpe med 
rettidig tilmelding.
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MØDEPLIGT

Mødepligt - HF

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen: 
HF-bekendtgørelsen af 3. juni 1984 # 15.
Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Op
fyldelse af disse to pligter er en forudsætning for, at man kan 
indstilles til eksamen som kursist og dermed gå op i reduceret 
pensum. Tilsidesættelse af disse pligter kan medføre bortvisning, 
eventuel overførelse til status som selvstuderende, d.v.s., at 
man skal op i hele det læste pensum, samtidig med at man måske 
også fratages muligheden for at få stoffet gennemgået ved at føl
ge undervisningen. Endvidere bortfalder SU. - Skolen vil ved sko
leårets begyndelse orientere om mødepligten og om reglerne for de 
mundtlige og skriftlige varsler, som kommer før en eventuel 
bortvisning. Det kan nævnes, at for stort fravær eller manglende 
aflevering af skriftlige opgaver, blot i et enkelt fag, kan med
føre bortvisning fra kursus. Der er ikke fastsat nogen bestemt 
procent for acceptabelt fravær, - skolen skønner i hvert enkelt 
tilfælde.

Mødepligt - gymnasiet

Relevante bestemmelser, som findes i regelsamlingen og i dette 
årsskrift:
Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 1. septem
ber 1984, især afsnit II.
Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Op
fyldelse 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 1., 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 prøve 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 pågældende klasse om.
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GYMNASIET FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Cirkulære om evaluering og meddelelse til hjemmene.

I henhold til ## 7, 23 og 25 i bekendtgørelse nr. 265 af 25. maj 
1984 om studentereksamen m.v. i gymnasiet (eksamensbekendtgørel
sen) fastsættes følgende bestemmelser:

I: EVALUERING

a. Løbende evaluering

Undervisningen i gymnasiet skal løbende evalueres til intern 
brug, så elever og lærer informeres om udbyttet af undervisnin
gen, jf.# 21 i eksamensbekendtgørelsen. Formålet med den løbende 
evaluering er at vejlede elever og lærer med henblik på den vi
dere tilrettelæggelse af undervisningen samt at give læreren og 
den enkelte elev mulighed for at vurdere udviklingen i elevens 
faglige standpunkt og arbejdsmetoder. Elever og lærer fastlægger 
i fællesskab, hvilke evalueringsmetoder der skal benyttes. Valget 
af evalueringsmetoder tilpasses undervisningens form og indhold. 
Evalueringsmetoder kan f.eks. være iagttagelse, samtale, tests, 
lærer- og elevkommentarer til skriftlige opgaver, vidnesbyrd og 
karakterer.

b.Standpunktsbedømmelse

Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal der desuden foretages en eva
luering af den enkelte elevs faglige kvalifikationer til ekstern 
brug. Dette sker ved følgende former for bedømmelse: vidnesbyrd, 
standpunktskarakterer, årskarakterer og eksamenskarakterer. Der 
gives standpunktskarakterer og årskarakterer i hvert af de fag, 
hvor i der til studentereksamen gives årskarakterer. Karaktererne 
kan ledsages af et kort affattet vidnesbyrd om elevens anlæg for 
og arbejde i faget. Vidnesbyrd skal gives i de fag, hvor karakte
ren er under 6, eller hvor der er tale om en væsentlig nedgang i 
faget i forhold til den forudgående bedømmmelse af standpunktet. 
Standpunktskarakterer og vidnesbyrd (standpunktsbedømmelse) gives 
mindst en gang i løbet af skoleåret. Lærerrådet kan beslutte, at 
standpunktsbedømmelse gives to gange om året af hensyn til 
elevernes mulighed for at vurdere og korrigere deres standpunkt 
inden fastsættelsen af årskaraktererne. Årskarekterer og 
eksamenskarakterer gives ved skoleårets slutning.
Standpunktsbedømmelse skal gives senest i marts måned. For at 
sikre ro om den først tids undervisning må der i 1. gymnasieklas
se ikke gives standpunktsbedømmelse inden 1. december. I forbin
delse med afgivelse af standpunktsbedømmelse samt umiddelbart før 
den endelig fastsættelse af årskaraktererne i de fag, der slutter 
med studentereksamen det pågældende år, drøftes elevernes stand
punkt på et lærerforsamlingsmøde.
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c. Terminsprøver og årsprøver m.v.

Terminsprøver i 3. gymnasieklasse og skriftlige årsprøver i 1. og 
2. gymnasieklasse afholdes efter reglerne i eksamensbekendtgørel
sen #22. I 1. og 2. gymnasieklasse afholdes desuden mundtlige 
årsprøver, medmindre undervisningen fortsætter og evalueres på 
anden måde.
Ifølge bekendtgørelserne om lærerråd, lærerforsamlinger og fæl
lesudvalg af 18. oktober 1978 og 26. november 1978 fastsætter læ
rerrådet ordning og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver. Læ
rerrådet fastsætter efter nedenstående retningslinier klassernes 
arbejde i tiden efter at undervisningen efter normalt skema er 
ophørt og indtil sommerferien.
Eleverne bør inden de afsluttende prøver have mulighed for at 
prøve at gå til eksamen gennem deltagelse i mundtlige årsprøver i 
henhold til eksamensreglerne. Såfremt der kun afholdes sådanne 
årsprøver, anses 3 mundtlige prøver (incl. evt. officielle mundt
lige eksaminer) for at være minimum. Lærer og elever kan også 
vælge at udnytte mulighederne for at afprøve andre evaluerings
former ved afslutningen af 1. og 2. gymnasieklasse. Dele af eksa
mensperioden kan f. eks. benyttes til udadrettede aktiviteter, 
der hensigtsmæssigt kan placeres i denne periode, hvor der ikke 
læses efter normalt skema.
Årsprøverne indgår i denne evaluering af årets arbejde, som er 
vejledende ved lærerforsamlingens behandling af elevernes opryk
ning. På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behand
les elevernes oprykning i næste klasse. Dersom der ikke er enig
hed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse drøfter lærerfor
samlingen, hvilke råd der skal gives den pågældende elev. Rektor 
skal skriftligt over for eleven eller, hvis denne er under 18 år, 
over for forældremyndighedens indehaver referere det eller de 
synspunkter, der er kommmet til udtryk under drøftelserne. Afgø
relse af, om eleven i sådanne tilfælde skal fortsætte i næste 
klasse, træffes af eleven, eller hvis denne er under 18 år, af 
forældremyndighedens indehaver. Eleven kan beslutte at rykke op i 
næste klasse trods lærerforsamlingens råd, men har ikke krav på 
at gå en klasse om, medmindre lærerforsamlingen har givet råd 
herom, og rektor har godkendt det.
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II. FORSØMMELSER OG KONSEKVENSERNE HERAF

Eleverne skal følge undervisningen i samtlige fag på den linje og 
gren, de har valgt, herunder aflevere skriftlige arbejder og del
tage i årsprøver ved afslutningen af 1. og 2. gymnasieklasse, jf. 
bekendtgørelse nr. 268 af 25, maj 1984, # 28 stk. 3 (undervis
ningsbekendtgørelsen) .
Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser, herunder 
manglende udførelse af skriftlige opgaver, der indgår i undervis
ningen. Har en elev forsømt undervisningen i et eller flere fag i 
væsentligt omfang, skal rektor underrette eleven om eventuelle 
konsekvenser ved en fortsættelse af forsømmelserne (1. advarsel). 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven, og hvis denne er under 18 år, tillige foræl
dremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage 
forbehold over for elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets 
slutning (2. advarsel, skriftlig).
Umiddelbart inden 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der har modtaget 2. advarsel. Såfremt 
rektor på baggrund af elevens forsømmelser finder, at der bør ta
ges forbehold ved elevens tilmelding til eksamen, skal han ind
sende en indberetning herom til direktoratet, jf. eksamensbe
kendtgørelsens # 7. I indberetningen indstilles, om eleven efter 
rektors vurdering bør have adgang til at deltage i eksamen ved 
skoleårets slutning. Hvis eleven går i 3. gymnasieklasse og ind
stilles til eksamen, skal rektor yderligere angive, om eksamen 
bør af.lægges på normale eller på særlige vilkår. Indberetningen 
skal indeholde oplysning om elevens forsømmelser, om advarslerne 
og om lærerforsamlingens udtalelse. Den kan desuden indeholde op
lysninger om baggrunden for forsømmelserne (sygdom, familiepro
blemer, økonomiske vanskeligheder m.v.) og oplysning om elevens 
bestæbelser på, trods forsømmelser, at være rimeligt forberedt. 
Indberetningen bilægges en udtalelse fra eleven, medmindre denne 
ikke ønsker at afgive en sådan. Direktoratet træffer afgørelse i 
sagen ud fra en helhedsvurdering. En elev, der ikke har fået di
rektoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2. 
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

For en elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, gælder føl
gende :
1) Eleven aflægger prøve i alle fag, der afsluttes i 3. gymnasie

klasse, og hvor der kan afholdes prøve efter reglerne i eksa
mensbekendtgørelsens # 2. Eksamenskarakterer fra 1. og 2.
gymnasieklasse, herunder årskarakterer overført som eksamens
karakterer, bevares.

2) Eksamensopgivelserne udarbejdes efter de regler, der fastsæt
tes af direktoratet, og kan omfatte hele det undervisnings
stof, der er læst efter undervisningsbekendetgørelsen.

3) Eleven får ikke årskarakterer i 3. gymnasieklasse. Årskarakte
rer givet i eksamensfag med aflagt prøve i 1. og 2. gymnasie
klasse indføres ikke på eksamensbeviset.
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4) Eksamensresultatet er gennemsnittet af eksamenskaraktererne. 
Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen 
skole med egne lærere som eksaminatorer, kan direktoratet ef
ter rektors indstilling give eleven mulighed for at aflægge 
den mundtlige del af eksamen på en af de skoler/kurser, der 
afholder eksamen for privatister. Har en elev meget store for
sømmelser i den første del af skoleåret, kan rektor efter at 
reglerne for varsling i øvrigt er overholdt, forlægge sagen 
for direktoratet.

Forsømmelser efter 20. marts

Forsømmer en elev efter 20. marts, kan rektor, efter at reglerne 
for varsling i øvrigt er overholdt, forelægge sagen for direkto
ratet .
Har en elev i 1. eller 2. gymnasieklasse af andre grunde end syg
dom ikke eller kun delvis deltaget i årsprøver, skal rektor sen
de indberetning herom til direktoratet efter at have drøftet sa
gen med lærerforsamlingen. I indberetningen indstilles, om eleven 
efter rektors vurdering bør have adgang til at fortsætte i næste 
klasse. Indberetningen vedlægges en opgørelse over elevens for
sømmelser i hele skoleåret. Direktoratet træffer afgørelse i sa
gen ud fra en helhedsvurdering.
Såfremt udeblivelse fra årsprøver skyldes sygdom eller lignende, 
skønner rektor, om eleven skal aflægge sygeårsprøve eller undta
gelsesvis kan få lov at fortsætte i næste klasse uden at aflægge 
årsprøve.
Elever, som af andre grunde end sygdom ikke eller kun delvis har 
deltaget i eksamen og elever, som ikke har bestået eksamen, kan 
først gå til eksamen igen efter 1 års forløb.

III. MEDDELELSER TIL HJEMMENE

Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene varetages ved afhol
delse af forældremøder, ved meddelelser om standpunktsbedømmelse 
og ved meddelelser om forsømmelser m.v.
Forældremøderne afholdes med deltagelse af lærere, elever og dis
ses forældre mindst en gang om året. I 1. gymnasieklasse kan det 
være hensigtsmæssigt at afholde forældremøde allerede inden før
ste standpunktsmeddelelse for så tidligt som muligt at etablere 
kontakt mellem forældre og skole. Meddelelse om standpunktsbe
dømmelse, om årskarakterer og om lærerforsamlingens eventuelle 
råd gives til eleven, og hvis denne er under 18 år, tillige til 
forældremyndighedens indehaver. Hvis en elev, der er under 18 år, 
modtager 2. advarsel for forsømmelser, gives forældremyndigheden 
meddelelse herom, f. eks. ved kopi af advarslen. Ligeledes sendes 
kopi af eventuel indberetning til direktoratet til forældremyn
dighedens indehaver, hvis eleven er under 18 år.
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TELEFON-NUMRE OG TRÆFFETIDER

GYMNASIUM & HF TRÆFFETID TLF. NR.

Rektor Hans Erik Duschek-Hansen 
(konstitueret under Kjeld 
Koldings orlov)

12.00 - 13.00 03431710

Skolens kontor 
sekr. Kirsten Aaen 

sekr. Rita Mørch 
sekr. Inge Hansen

Inspektorer:

Klaus Brems 
Susanne Holm (konstitueret)

08.00 - 13.00 03435155

03440599

Studievejl. HF: Vibeke Hetz 
(Ir, 2r, 2t)

Efter aftale 03438891

Studievejl. HF: Bugge Hansen 
(lp, lq, 2p, 2q)

Efter aftale 03438891

Studievejl. GY: Jørgen Praem 
(3a, 3b, la, Ib, Iz, 1»)

Efter aftale 03438891

Studievejl. GY: Claus Hansen 
(3z, 2a, 2b, 2c, 2z, 1c, ly)

Efter aftale 03438891

Studievejl. GY: Kim Gregersen 
(3c, 3y, 3u, 3v, 2u, 2v)

Efter aftale 03438891

Studievejl. GY: Bente Olsen 
(3x, 2x, 2y, Ix, lu)

Efter aftale 03438891

Studievejledernes træffetid aftal es ved skoleårets start.

Pedelkontor : 08.00 - 09.00 03438408

Lærerværelse:

13.00 - 14.00

03438924
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TELEFONKÆDEMODEL: 1988/89 KLASSE:



M
d



Stenhus gymnasium & HF

blok FE, GY & BA

GY





Specialundervisning Kontaktpersoner: Inger Linding og Lotte Lumholt.
Skoleklinikken på 2. sal i festsalsbygningen.

Statsstøtte Der kan søges statsstøtte til nedbringelse af opholdsbetalingen for
KOSTELEVER, der går i 8,, 9., 10. kl., samt 1,g under 18 år
Ansøgningsskemaer tilsendes automatisk til de resoektive elevers hjem og skal re
turneres til skolen med skattevæsenets påtegning af husstandens socialindkomst. 
Nærmere oplysninger kan fås hos økonomiinspektøren.

Stenhussamfundet Foreningen af tidligere Stenhuselever.

Telefoner Grundskolen - kontor 03 43 02 69
Skoleinspektør 03 43 85 00
Økonomiinspektør 03 43 02 69
Lærerværelse 03 43 53 81
Pedel 03 43 53 81

Gymnasie- og HF kontor 03 43 51 55
Rektor 03 43 17 10
Inspektorer 03 44 05 99
Lærerværelse 03 43 89 24
Pedel 03 43 84 08

Telefonkæde For hver klasse udfyldes og afleveres på kontoret en kæde, som 
kan anvendes i tilfælde af skemaændringer og lignende.

Terminsprøver For 9.-10. kl. afholdes terminsprøver i uge 47 og i uge 15.

Udmeldelse Sker skriftligt ved henvendelse på kontoret. Her får man nærmere 
besked om aflevering af bøger og evt. buskort.

Vidnesbyrd Alle grundskolelever får i samtlige fag vidnesbyrd til efterårsferien, 
jul og påske.

Årsprøve Der afholdes årsprøve på alle klassetrin.
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Lærerrådet består af skoleinspektør og alle grundskolens fastansatte lærere.
En af lærerne vælges til formand for et år ad gangen.

Opslagstavle for grundskolen findes i festsalsbygningen.

Oprydning og orden Som det fremgår af oversigtsplane” over skolen, findes der store 
opholdsarealer for eleverne. Det burde vel være en selvfølge, at vi alle er med til 
at holde orden i disse områder. Når man forlader et klasselokale efter 5.,6.,7. og 
8. time, skal man hænge sin stol op under bordet. Hvis hver tager sin stol, varer 
det ca. 10. sekunder.

Ordensdukse I alle klasser er eleverne på skift ordensduks.

Pedel Kost- og grundskolens pedeller træffes på pedelkontoret ved fugleburet 
mellem kl. 10.00-10.30.

Postskuffer For grundskolens lærere findes på 2. sal i festsalsbygningen 
ved lærerværelset.

Ringetider 1.
2.

time
time

08.15 - O9.OO
09.10 - 09.55

3. time 10.00 - 10.45
4. time 10.55 - 11.40
spisefrikvarter
5. time 12.05 - 12.50
6. time 13.00 - 13.45
7. time 13.55 - 14.40
8. time 14.50 - 15.35

Rygning er ikke tilladt i undervisningslokalerne, bagerste del af kantinen, 
i mediateket, på biblioteket og i bordtenniskælderen.

Skoleinspektør Skoleinspektør Børge Pedersen træffes på sit kontor i festsals
bygningen og har tlf.tid daglig fra kl. 12.00-13.00. Alle kan personligt eller 
pr. telefon henvende: sig angående problemer 1 forbindelse med undervisning, ek
samen og skolegang i øvrigt.

Skolens fødselsdag er den 4. september

Skolevejleder Mogens Larsen træffes på sit kontor i festsalsbygningen. Træffetiden 
ses på opslag.
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Fripladser Skolen disponerer ikke over fripladser til grundskoleelever.
Derimod kan der gennem skolen søges om tilskud til nedsættelse af skolepenge. 
Ansøgningsskemaer tilsendes automatisk ved skoleårets start og returneres til 
skolen medio september. Tilskuddets størrelse er socialindkomstbestemt og til
deles ved årsskiftet. Nærmere oplysninger fås hos økonomiinspektøren.

Fritagelse for idræt Alle elever har pligt til at deltage i idræt. Fritagelse 
er kun mulig som følge af lægeattest, eller umiddelbar indlysende grund, f.eks. 
et brækket ben. Man skal deltage i det omfang og på de områder man er i stand 
til. Blanketter til lægeattest udleveres af idrætslærerne, og kun disse blanket
ter er gyldige.

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

Glemte sager Grundskolens elever henvender sig til grundskolens pedeller.

Højttaleranlæg Der er højttalere 1 alle klasser og fællesområder. Gennem dette 
anlæg sendes vigtige meddelelser fra kontoret og ringning ved timernes begyndelse 
og afslutning. Hvis eleverne ønsken at benytte højttalerne, kan de henvende sig 
på kontoret. Benyttelse af alle-kald kan kun finde sted i begyndelsen af timen 
og helst i 3. time.

Kantinen Åbningstiderne for kantinen er opslået ved kantinen. Brugergruppen er 
bindeleddet Imellem kantinen og dens brugere og består af to lærere og to elever, 
en fra hver af de to skoler.

Karakterer gives til jul, påske og sommerferie.

Klasselærere Alle grundskolens elever har en fast klasselærer.

Kontoret Findes på 1. sal i festsalsbygningen, og der er kontortid fra kl.9.00- 
12.00. Skoleinspektøren træffes mellem 12.00 og 13.00.

Kor/orkester Alle, der har lyst til at synge i kor eller spille i orkester, kan 
ved at henvende sig til musiklærerne, få nærmere besked.

Kostskolen Her bor 93 kostelever fordelt på gymnasium - HF og grundskole. 
Kontaktpersoner: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostinspektører.

Legater Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved translokationen.

Erik Storrs mindeleget, Jørgen Bertelsens legat, Axel Hielm Schmidts mindelegat 
samt småttelegatet.



Elevtelefoner findes på "Hundredmetergangen" ved- og i kantinen + i gymnastiksals-
bygningen (mønttelefoner). Kosteleverne har deres egne elevtelefoner.
Lærerværelsets telefon må ikke benyttes.

Emneuge afholdes for alle elever ca. hvert andet år.

Erhvervspraktik 9.kl. uge 2, 1989 - 10.kl. uge 39, 1988

Ferieplan For skoleåret 1988-89 (1. august 88 - 31. juli 89) er fastlagt følgende 
ferier og fridage (de nævnte dage er incl.)

1988
Sommerferie: Skolegangen begynder mandag d. 8. august
Efterårsferie: Mandag d. 17- oktober til fredag d. 21. oktober
Juleferie: Fredag d. 23. december til mandag d. 2., j anuar

1989
Vinterf erle: Mandag d. 13. februar til fredag d. 17., februar
Påskeferie: Onsdag d. 22. marts til tirsdag d. 28. marts

St. bededag: Fredag d. 21. april
Kr. Himmelfartsferle: Torsdag d. 4. maj til fredag d. 5. maj
Pinseferie: Mandag d. 15. maj
Sommerferie: Torsdag d. 22 . juni

Fester Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselevernes 
festudvalg). Disse fester er for gymnasie- HF- samt 10.kl. elever.
De mindre kostskoleelever kan arrangere en klassefest årligt i samråd med deres 
klasselærer. Kostskolen afholder en årsfest.

Forsikring Der er tegnet en fuldtidsulykkesforsikring for grundskole- og kost-
elever.

Forældremøder/-konsultationer for skoleåret 88-89:

Konsultationer: Klassemøder: Konsultationer:Klassemøder:

6.A tirsdag d. 27/9 mandag d. 27/2 9.A mandag d. 19/9 tirsdag d. 24/1
6.B tirsdag d. 27/9 onsdag d. 1/3 9.B mandag d. 19/9 onsdag d. 18/1
7.A torsdag d. 22/9 torsdag d. 9/2 9.C onsdag d. 14/9 torsdag d. 26/1
7.B torsdag d. 22/9 onsdag d. 22/2 10. A tirsdag d. 23/8 mandag d. 16/1
8.A mandag d. 5/9 mandag d. 30/1 10. B tirsdag d. 23/3 onsdag d. 11/1
8.B mandag d. 5/9 onsdag d. 1/2
8.C torsdag d. 8/9 tirsdag d. 7/2

Første møde er kun for forældre, dette starter kl. 19.00
Andet møde er konsultation med forældre og elever efter forhåndsaftale.
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ABC for STENHUS KOSTSKOLE

Adresseforandring Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon m.v. skal 
meddeles omgående til kontoret og i skriftlig form.

Automater I kantinen og på "Hundredmetergangen" ved kantinen og fodbadet, samt 
i den gamle bygning findes automater med sodavand og forskellige varme drikke.

Befordring Grundskoleelever i Holbæk kommune får befordringsgodtgørelse, så
fremt de er berettigede til det. Elever fra andre kommuner søger i hjemkommunen. 
Yderligere oplysninger fås på skolens kontor.

Bogdepot/boginspektor Varetages af Jørgen Mørch (MØ). Træffetid ses på bogde
potets dør.

Bogudlån Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal anvendes i 
undervisningen. Eleverne er ansvarlige for de af skolen udleverede bøger. De skal 
behandles ordentligt,og man må under ingen omstændigheder skrive i dem. Ved ud
leveringen bør eleverne gennemse bøgerne og dersom det konstateres, at en bog er 
defekt, kan den byttes. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag, og 
der skal skrives navn i bøgerne på de dertil indrettede sedler. Mangler en sådan, 
kan den rekvireres fra bogdepotet.
Elever, som efter gentagne påmindelser ikke overholder de nævnte regler for bogud
lån, henvises til at anskaffe sig bøgerne på egen bekostning.

Bordtennis findes i Atomkælderen for enden af "Hundredmetergangen" ved indgangen 
til kantinen. Der må ikke ryges.

Bus og tog Der er direkte forbindelse mellem STENHUS og stationen om morgenen, og 
ved normal skoletids ophør kl. 13.45. Eleverne skal selv betale for denne befordring. 
Odsherredtoget standser ved trinbrættet på Stenhusvej.

Cykelparkering Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede 
parkeringspladser.

EDB Dataanlæg findes i lokale D i festsalsbygningen. Der tilbydes datalære på 
alle klassetrin.

Ekskursioner I flere fag er der behov for at besøge steder, man beskæftiger sig 
med i det daglige arbejde. Det giver ekskursionerne mulighed for. Besøget varer i 
reglen en dag.
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Dora Jægersø
Oldfrue
Kostskolen

Grethe Nielsen
Køkkenleder
Kostskolen

Pia Mogensen
Økonoma 
Kostskolen

Verner Dahl
Pedel

Bent Frank
Pedel
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Overlærer (IS)
Inge Sørensen 
Fjordparken 3 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 35 27
Dansk Fransk

Lærer (TG)
Birte Thage 
Baggesens Have 77 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 08 28
Dansk Data
Matematik

Overlærer (BI)
Birgitte Tofte 
Kildevældsgade 1,1 
2100 København 0
Tlf. 01 20 87 22
Engelsk Fransk

TEKNISK - ADMINISTRATIVT PERSONALE

Vagn Bjerge 
Økonomiinspektør

Birgit Olsen
Sekretær

Lis Matthiesen
Sekretær
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Overlærer (MØ)
Jørgen Mørch 
Slotshaven 43
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 43 24 
Fysik Matematik 
Data Boginspektor

Lærer (MS)
Maria Schnakenburg 
Tåstrup Byvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 94 45
Dansk Formning

Lærer (TH)
Tom Palsgaard 
Stenhusvej 20A 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 48 22
Kostinspektion
Fysik Idræt 
Matematik

Lærer (TS)
Tom Schultz
Stenhus Kostskole
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 77 44
Kostinspektion
Foto Data

Skoleinspektør (BP) 
Børge Pedersen
Ved Skoven 6
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 34 80
Matematik

Overlærer (BS) 
Birgitte Steen 
Dalen 9 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 36 03 
Dansk Religion

Timelærer (RB) 
Bodil Rasmussen
Æblehaven 45
4390 Vipperød 
Tlf. 03 48 25 09 
Maskinskrivning

Lærer (LS)
Lise Strømvig 
Korfuvej 20, I 
2300 København S 
Tlf. 01 58 03 52 
Idræt Biologi 
Samtidsorientering 
Engelsk
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Adjunkt (AK)
Anders Kloppenborg 
Stenhus Kostskole
4300 Holbæk 
Tlf. 03 43 00 96 
Kostinspektion

Lærer (NL)
Niels Larsen
Birkevangen 4, Sengeløse 
2630 Tåstrup
Tlf. 02 99 66 08
Historie Engelsk
Tysk

Overlærer (EK) 
Elisabeth Knudsen 
Udflyttervej 7 
4540 Fårevejle 
Tlf. 03 45 47 10 
Tysk

Lærer (IL)
Inger Linding 
Kalundborgvej 229 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 15 26
Religion Matematik 
Samtidsorientering 
Specialundevisning

Tlf. 03 43 56 27
Idræt Geografi
Data

Lærer (IN)
Inge Larsen 
Ladegårdsparken 33 I. t.v 
4300 Holbæk

Tlf. 03 43 56 27
Idræt Træsløjd
Skolevejleder

Lærer (ML)
Mogens Larsen 
Ladegårdsparken 33 I.t.v. 
4300 Holbæk

Lærer (LL)
Lotte Lumholt 
Studiestræde 4, I 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 16 81
Historie Religion 
Samtidsorientering 
Specialundervisning

Lærer (MM)
Maria Martin 
Bygvænget 36, Tuse 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 91 06
Engelsk Geografi
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Lærer (NB)
Nina Bang 
Fenrisvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 18 67
Dansk Idræt Religion
Matematik

Timelærer (BF)
Bolette Friis
Løvenborg
4420 Regstrup 
Tlf. 03 47 15 90 
Samtidsorientering 
Religion

Lærer (HÅ) 
Peter Hårsted 
Fenrisvej 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 03 44 18 67 
Fysik Idræt 
Biologi

Timelærer (JE)
John Jensen 
Rosenvænget 29 
4300 Holbæk
Tlf. 03 44 02 98
Matematik

Lærer (AG)
Anne Gram 
Stenhus Kostskole 
Tlf. 03 43 18 54 
4300 Holbæk 
Kostinspektion 
Engelsk Religion 
Samtidsorientering

Lærer (AJ)
Anders Jespersen 
Stenhus Kostskole 
Tlf. 03 43 18 54 
4300 Holbæk 
Kostinspektion 
Historie Religion
Samtidsorientering

Overlærer (HI)
Søren Hilm
Staslundevej 19, Udby 
4300 Holbæk
Tlf. 03 46 16 03
Tysk Latin
Matematik

Overlærer (JJ)
Jørgen 0. Jørgensen 
Solsortevej 21 
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 40 68
Dansk Idræt
Matematik
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VELKOMMEN TIL STENHUS KOSTSKOLE..

Med dette hefte, som er delt op i en grundskoleafdeling og 
en gymnasie/HE-afdeling, vil vi gerne byde dig hjertelig 
velkommen til det nye skoleår 1988/89. Det skal være vort 
håb, at vore elever hurtigt må "falde til" her på skolen, 
og det er alle "gamles" pligt at sørge for med råd og dåd 
at hjælpe dem til det.

Vort mål er at give vore elever en god og solid uddannelse. 
Det indebærer, at vi alle arbejder sammen om dette, lærere 
og elever. Samtidig plejer vi at have en ordentlig og hyg
gelig omgangstone indbyrdes. Det skal være skolens håb, 
at skoleåret 1988/89 også må blive præget af dette.

Mens disse linier skrives, er projekteringen igang vedrørende 
indretning af øverste etage i festsalsbygningen til Fysik/Kemi 
lokaler. Ibrugtagningen finder sted med det nye skoleårs start 
den 8. august, og det glæder vi os til.

Gymnasiet starter op til august efter den nye gymnasiereform, 
som indebærer en del ændringer i forhold til nu. En omfattende 
informationsvirksomhed bl.a. af studievejlederen har allerede 
fundet sted.

Ser vi tilbage på skoleåret 1987/88, har det været et godt 
og stabilt år. Derfor skal der herfra lyde en tak til forældre 
og elever for et, synes vi, godt samarbejde i det forløbne år. 
Ligeledes tak til Stenhus Amtsgymnasium og HF-kursus for sam
arbejdet og sidst, men ikke mindst tak til kolleger og medar
bejdere i øvrigt for en god indsats i året 1987/88.

Børge Pedersen 
skoleinspektør
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