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VELKOMST

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

Vi vil byde alle nye velkommen og ønske for jer, at I vil få 
nogle gode og spændende år på Stenhus.
Det gamle skoleår er nok af de fleste på stedet blevet opfattet 
som et "normalt" år, men det har dog været speceielt med hensyn 
til ledelsesforholdene. To konstituerede rektorer og en "rigtig" 
(ny) rektor er det blevet til. Det er vist Danmarksrekord! 
Hjælpsomhed og forståelse samt professionel dygtighed hos medar
bejderne har gjort, at dette ikke er blevet til en katastrofe.

Årsskriftet har både en journalistisk afdeling og en håndbogsaf
deling med alle mulige praktiske oplysninger.
I den første afdeling er der et lynportræt af vores nye rektor.
Vi fortæller lidt om, hvad I kan vente jer af det nye skoleår.
Og der er et par afsnit om studievejledning, om skolekor og Sten- 
hus-teater.
I den anden afdeling er der en "ABC" om Stenhus. Her finder man 
bl.a. oplysninger om medbestemmelse ("Elevråd", "Fællesudvalg" og 
"Skoleråd"), om kontakten mellem skole og hjem ("Forældremøder/- 
kontaktmøder", "Karakterer" og "Vidnesbyrd"), om studierejser 
o.m.a. I denne afdeling findes også en regelsamling, et katalog 
over lærerne, en lokaleplan og en telefonkædemodel.
Læs årsskriftet, brug det og gem det!
Endnu engang: Velkommen til skoleåret 1989/90!

På redaktionsgruppens vegne,

Klaus Brems
Konstitueret rektor.
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NY REKTOR!
I allersidste øjeblik før redaktionens slutning forelå den længe 
ventede rektorudnævnelse!
Fra og med skoleåret 1989/90 er Birger Friis rektor for Stenhus 
Gymnasium & HF.
Birger Friis er født i Nakskov 1948, og er cand.scient i matema
tik og fysik. Han er gift og har to børn, en dreng på 10 og en 
pige på 2 år.
Allerede i sin studietid var Birger Friis ansat som instruktor i 
matematik ved universitetet i København, og efter sin embedseksa
men i 1976 blev han lærer ved Lyngby Statsskole, det senere Lyng
by Gymnasium. Samtidig fortsatte han i en årrække sit undervis
ningsarbejde på universitetet.
Da statsskolens rektor, Tage Dalsgaard i 1986 overtog en stilling 
i Kenya, blev Birger Friis konstitueret som fungerende rektor, og 
han styrede gennem ca 2 1/2 år skolen sikkert gennem en periode 
der både administrativt og menneskeligt var meget krævende, dels 
som følge af statsskolernes overgang til amterne, og dels på 
grund af de overflytningsproblemer der ikke mindst for Lyngbys 
vedkommende fulgte i kølvandet af gymnasienedlæggelserne i Køben
havnsområdet .
Med Birger Friis får Stenhus sin fjerde rektor i skolens 83-årige 
historie. Der er således rekord-traditioner på stedet for overle
velsesevne og lang holdbarhed.
Lærerrådet byder skolens nye leder hjertelig velkommen til et 
varmt og levende samarbejde.
Sten Rasmussen
Lærerrådsformand.
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OM SKOLEÅRET 1989/90

I allersidste øjeblik før redaktionens slutning kom den længe 
ventede meddelelse om udnævnelsen af den nye rektor. Amtet har 
udnævnt Birger Friis til ny rektor. Vi har lavet et lynportræt af 
ham på side 2. Vi byder Birger Friis velkommen og glæder os til 
samarbejdet med ham. På nuværende tidspunkt ved vi naturligvis 
ikke, hvilke planer og ideer han har for det kommende skoleår, 
men vi kan fortælle jer lidt om det, som allerede ligger fast. 
Skoleåret starter med et introduktionsarrangement for de nye 
elever (se andetsteds i årsskriftet). Omkring skolens fødselsdag 
den 4. september holder vi den store fødselsdagsfest. Den bety
der, at vi omdanner skolen til en stor festplads, hvor de enkelte 
klasser står for alle mulige former for underholdning, bespisning 
m.m. Både elever og pårørende bliver inviteret til at deltage. 
Der plejer at blive et pænt overskud fra denne fest, og det går 
til forskellige former for elevaktiviteter - først og fremmest 
vores rejsefond.
I løbet af efteråret starter de første studiekredse op. Allerede 
nu kan vi nævne, at der er planer om en studiekreds i drama. Der
med er det også sagt, at vi hvert år laver en skoleteaterfore
stilling - i kommende skoleår bliver det formodentlig en musical. 
Skolens kor indleder også sine aktiviteter til efteråret. Koret 
omtales nærmere senere i årsskriftet. Der bliver endvidere sam
spilsgruppe, og frivillig idræt. Skolen sender hold i flere 
sportsgrene af sted på stævner i løbet af året.
I rejseugen i september tager en del af klasserne på studieture 
til udlandet til udlandet (se omtalen heraf i "ABC"-afsnittet). 
Det er først og frmmest afgangsklasserne, som rejser. De øvrige 
klasser får mulighed for at komme på en-dages ekskursioner (se 
"ABC"-afsnittet).

Udover alt dette finder der naturligvis daglig undervisning sted. 
Den er det selvsagt kun eleverne, som får glæde af, men i år vil 
vi forsøge også at tilbyde forældrekurser. Fra og med mandag den 
30. oktober og de tre følgende mandag vil vi under overskriften 
"Åbent Stenhus" tilbyde forældre og andre interesserede fire kur
ser, hvor skolens lærere underviser i områder af deres fag, som 
ligger ud over den daglige undervisning. Kurserne vil sandsynlig
vis blive gennemført i Folkeuniversitetets regi. Nærmere oplys
ning om afholdelsen kan man få i "STENHUS-NYT", en informations
folder, som vi skriver til forældre og elever, og som udkommer 
hver anden måned.
Hvis disse mange ekstra-tilbud ikke er nok, er der for aktive 
elever mulighed for at være med til at skrive og redigere vores 
skoleblad, "Frit Prosit". Elevrådsarbejde og deltagelse i skole
nævnet er andre muligheder.

Der er således mange muligheder for elever og forældre for at 
præge skolen og være med til at gøre den til en spændende ar
bejdsplads !
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Fredag den 28. april tog Stenhus ved en reception afsked med 
Kjeld Kolding, skolens rektor gennem næsten 23 år. Ved den lej
lighed holdt lærerrådsformand Sten Rasmussen følgende tale:

Kære Kjeld.
Tirsdag den 5. juni 1951 fik Du med posten et brev, som Du i 

nogle dage havde gået og ventet med spænding på. Du lå jo dengang 
inde som soldat og forventede hjemsendelse henad efteråret, og Du 
var så småt begyndt at tænke lidt på fremtiden.

- Brevet var maskinskrevet og indeholdt nogle få lakoniske 
sætninger, hakket ned på en seddel, som afsenderen - sandsynlig
vis af sparehensyn - havde frembragt ved at skære et A4-ark midt 
igennem. En yderst prunkløs skrivelse, må man sige, der stod i 
besynderlig, (men sikkert også bevidst kølig) modsætning til den 
ærbødige og sirligt håndskrevne ansøgning på brækket folio om et 
adjunktur på prøve med tilhørende kostinspektion, som den var 
svaret på.

Det var Din 26-års fødselsdag den junidag, og Du har selvføl
gelig ikke kunnet se noget videre symbolsk i det. Men i dag hvor 
vi kigger lidt tilbage over Din livsgerning, kan man vist roligt 
sige, at der er en symbolik der, som fylder ganske meget i baks
pejlet.

Du var allerede på det tidspunkt en åbenlys faglig begavelse, 
som Dine lærere på Universitetet forlængst havde fået øje på, et 
trestjernet forskertalent, helt fremme i fronten af faget. Og mon 
ikke Du i grunden den dag betragtede et eventuelt kommende enga
gement på Stenhus som lidt af en midlertidig beskæftigelse, en 
kortvarig mellemlanding inden de længere og højere flyveture?

- Og så netop - of all places - Stenhus Kostskole, landets 
strengeste opdragelsesanstalt, som det hjertelige folkevid for
længst havde døbt "de adeliges Flakkebjerg" - skulle det akkurat 
være der Du skulle lægge Dine kræfter?

5 dage senere, den 10. juni kl. 17 rømmede skæbnen sig. Da ef
terkom Du nemlig Svend Larsens opfordring til - som det hed med 
hans lidt brøsige rektorale pondus - "at give møde på det anførte 
tidspunkt til personlig fremstilling".

Men svaret på, om Stenhus skulle være Din fremtid, det faldt 
ikke den dag. Snarere må man sige, at det spørgsmål først gradvis 
og næsten umærkeligt gled over i svaret, efterhånden som det blev 
klart, hvor meget der på det sted var brug for Din godhed og var
me, og i lige måde for Din ansvarsbevidste og besindige moderni
sering af skolens pædagogiske grundlag, som er selve kernen i Dit 
livsværk, fordi den ganske simpelt er den centrale forudsætning 
for at Stenhus i første omgang overhovedet overlevede, og dernæst 
udviklede sig til den moderne kvalitetsprægede skole den er i 
dag.

Du må i de første år have fundet Stenhusånden umådelig tung at 
danse med. For stivbenet, det var damen, og kantet tillige, men 
Du kilede indædt på med at lære hende de nye trin, efterhånden 
som musikken skiftede. Hun opdagede snart at Du var god til at 
føre. I længden var Din vilje stærkere stærkere end hendes, og 
slap tålmodigheden en sjælden gang op, ja så valsede Du videre på
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Dine umådelige reserver af humor og vidunderlig selvironi. - En 
besynderlig balkavaller, det var Du unægtelig, men hun tabte sit 
hjerte til Dig, og ville ikke give slip. Og et syn for guder har 
det været: Vesterbrodrengen med Politiken i baglommen og Viggo 
Hørup som idol, i øm tete a tete med Stenhusånden. Et roterende 
paradoks på dansegulvet, umuligt at definere og sætte i bås. En 
beskrivelse af Dig fra de år lyder på at Du på samme gang var mo
narkist og antidoktrinær, en antiideologisk socialist og en huma
nist på lige fod med alle; det er Henrik Stangerup jeg her cite
rer, en af de mange klemte kostelever som Du tog dig af og fik 
varig betydning for.

De 38 år Du har været knyttet til Stenhus, er den mest drama
tiske og turbulente halvdel af skolens historie.

Det er en lang fortælling, hvis første kapitler handler om 
tålmodige og opslidende kampe for indlysende pædagogiske og men
neskelige reformer under de mest krævende betingelser, et arbejde 
hvori også Karen Margrethe spillede sin stilfærdige men meget væ
sentlige rolle.

Da Du blev rektor i 1966 var skolens fysiske og økonomiske 
tilstand overordentlig kritisk. Bygningerne var nedslidte, og be
holdningen af undervisningsmidler helt utilstrækkelig. Da den 
store uddannelseseksplosion kom i begyndelsen af 70erne, havde 
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ræsonnable folk let ved at enes om at Stenhus nok sang på sit 
sidste vers. Du gav dem ikke ret, og Du sloges og blev ved med at 
slås til kampen var vundet og de nye bygninger stod der. Jeg tror 
man må sige i dag, at det forhold at det år efter år i den kriti
ske periode lykkedes at optage og uddanne enhver kvalificeret an
søger til Gymnasiet og HF, uden at skolen vel at mærke forsumpede 
og blev en ren smalebåndsfabrik, det var "your finest hour", en 
formidabel pædagogisk og administrativ og menneskelig bedrift, 
der har været aldeles afgørende for dette hus' videre skæbne frem 
til dagen i dag.

Det er i morgen nøjagtig 10 1/2 år siden vi fejrede den udvi
dede og foryngede skoles indvielse, og ingen af os der er gamle 
nok i gårde til det, vil nogensinde glemme den befrielse og glæde 
og de høje forventninger der fulgte af den store rekonstruktion. 
Men Du valgte ikke sofaen oven på den triumf, for Du havde det 
klareste blik af os alle for at kampen for at bevare og forny me
get langt fra var forbi, den havde blot ændret karakter.

Vel havde de ny rammer åbnet for store pædagogiske og faglige 
muligheder, - men Du vidste frem for nogen, at varme ikke kun er 
et spørgsmål om et nyt fyr, og ren luft er andet og mere end et 
spørgsmål om et effektivt ventilationssystem.

Disse to elementer: varmen og den rene luft blev de centrale i 
den videre kamp for at give den store mastodont-skole et menne
skeligt ansigt.

Den nye hverdag stillede med sine overvældende og udmarvende 
krav: Masser af elever, flokke af nye lærere, cirkulærer, fore
spørgsler og møder og atter møder, der var dage hvor Dit skrive
bord lignede en posthusskranke ved juletid, og Dit kontor en S- 
togsperron i myldretiden, men Du fastholdt igennem det altsammen 
Din menneskevarme ledelsesstil med de åbne døre og med tid til at 
lytte til enhver. - Der kunne såmænd da godt ryge en finke af 
panden i ny og næ, en statistik der blev liggende, en blanket Du 
ikke nåede at få udfyldt. Stod der en fortvivlet elev eller en 
bekymret lærer ved Dit bord, måtte direktorat eller amt sommeti
der vente en postgang eller to. For levende mennesker var altid 
vigtigere for Dig end døde tal på et ligegyldigt stykke papir, og 
tak skal Du have for det.

Vi har delt et langt og broget stykke hverdag med Dig, Kjeld. 
Der har været dage af guld, hvor gnisterne fløj fra værkstedet og 
alting gled som det skulle. Og der har været dage af bly, hvor 
intet ville lykkes for os og vejen endte i tvivlens morads eller 
konflikternes ufremkommelige krat.

Du har ikke sparet Dig selv, og Du har været her så længe, at 
Du heller ikke er blevet sparet for noget, hverken medgang eller 
modgang. Du har mødt stærk loyalitet, men Du har også prøvet at 
blive svigtet. Der har været øjeblikke undervejs, hvor Du har 
siddet tilbage og gjort status over en tabt eller en vunden sag 
med den gamle erfaring om "at sejren har mange fædre, men neder
laget er et forældreløst barn". ...Men så smilede Du Dit dejlige 
skæve smil, så trak Du på skuldrene, og så gik Du videre. For 
solvent, det har du altid været, og solvent det er Du endnu.

Den inspiration fra Dig til os som ligger i det, vil vi gerne 
her have lov til at sige Dig tak for. Det er en gave der vil bli
ve husket.
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STUDIEVEJLEDNING M.M.
I gymnasiet og på HF er der ikke klasselærere som i folkeskolen. 
I stedet har man studievej lederne. Hvis man har brug for hjælp, 
oplysning, en snak osv., kan man bruge studievejledningen. Her 
fortæller vi om den og om et af de emner, som eleverne oftest 
henvender sig med, nemlig SU:

Studievejledning:
I gymnasiet og på HF er der til hver klasse knyttet en af de seks 
studievejledere, som normalt følger klassen gennem hele skolefor
løbet. Studievej lederne har kontorer ved hovedindgangen, de har 
faste træffetider, som er meddelt på opslagstavlen ved hovedind
gangen, og de har telefon (53 43 64 65).
Studievej lederne 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 studievej lederne at være behjælpelige med ethvert 
spørgsmål, stort som småt, som såvel elever som forældre henven
der sig med.
Studievej lederne fordeler sig i skoleåret 89/90 således på klas
serne :

Bente Olsen: 3x, 3y, 2x, 2u, 1c, Iw
Jørgen Praem: 2a, 2b, 2z, 2w, la, Ib
Claus Hansen: 3a, 3b, 3c, 3z, 2c, 2y
Kim Gregersen: 3u, 3v, Ix, ly, Iz, lu
Vibeke Hertz: 2r, lp, Iq, Ir
Jørgen Bugge: 2p, 2q
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Statens uddannelsesstøtte (SO):

Gymnasie- og HF elever har mulighed for at søge om stipendium 
og/eller studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.
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.
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HVORDAN ER DET AT VÆRE MED I STENHUS-KORET?
Vi har bedt Søren Barder fra 3yM om på falderebet at skrive om 
sine oplevelser med Stenhus-koret:
Stenhus-koret opførte i foråret Mozarts Reguiem i samarbejde med 
gymnasiekorene fra Slagelse og Kalundborg Gymnasier - og med stor 
succes. Det er dog de færreste, der kan forestille sig, hvilke 
lange og seje forberedelsestimer der har ligget forud for de tre 
koncerter i hhv. Slagelse, Kalundborg og Holbæk. Da jeg som me
nigt medlem af koret første gang, en sen mandag eftermiddag i no
vember, blev præsenteret for værket i form af uendelige linier af 
noder side op og side ned i en tyk bog, havde jeg mine tvivl om, 
hvorvidt dette projekt ville lykkes. Men på grund af et ihærdigt 
slid og en begejstret iver (ikke mindst fra lærernes side), skred 
processen langsomt frem. Trin for trin mærkede man, hvorledes mu
sikken efterhånden tog sit greb i koret. Om man ville det eller 
ej, blev man fanget af dette Mozarts sidste værk og den mystik, 
der ligger over det. Det siger sig selv, at der skal meget til, 
når 40 gymnasieelever bliver på skolen mandag eftermiddag i 8. og 
9. time - frivilligt!



10

Men hvad er det så? Selvfølgelig er det glæden ved at synge, og 
denne glæde forstærkes, når det man synger lyder godt, men aller
vigtigst er det, at man synger sammen med andre. I et fællesskab 
som et kor, er alle lige nødvendige, alle udfylder en plads, og 
det er en god fornemmelse at føle sig som en del af en større en
hed. Da koret mødtes med dirigenten og korene fra de andre to 
gymnasier blev den kollektive følelse ikke mindre - nej tvært

imod. Jeg tror ikke, at en eneste ryg undgik en sitrende kul
degysning, da hele det store kor satte i!
Ved hver eneste fællesprøve mærkede man nye forbedringer, og da 
koret endelig var klar til de tre offentlige koncerter, var det 
så struttende af selvtillid, at intet kunne gå galt - hvilket det 
heller ikke gjorde. Når man er med i et kor-projekt af denne 
størrelse, får man konstant nye impulser, man møder nye mennesker 
og bevæger sig i et miljø af fællesskab og syngeglæde, der puster 
nyt liv i den grå gymnasiehverdag. Lige så snart man laver noget 
på skolen, som ikke lige står på det skema, der sidder forrest i 
lektiebogen - det være sig samspil, teater, idræt, skoleblad og 
ikke mindst kor, så bliver resten af skoledagen straks lidt mere 
overkommelig.
Så her er rådet til den trætte gymnasiast: Vær aktiv - syng i 
kor!

Søren Barder.

STENHUS SKOLETEATER
Hvert år opfører elever fra Stenhus en teaterforestilling, som 
normalt har premiere en gang i marts. Vi har opført så store og 
kendte værker som West Side Story og Skatteøen. Sidste år lavede 
eleverne deres egen forestilling, en stærkt omarbejdet udgave af 
H.C.Andersens "Den grimme Ælling". Vi har bedt en af de elever, 
som var med til den forestilling om at skrive om stemningen fra 
en skoleteaterforestilling. Dorthe Hansen fra den kommende 2b har 
ordet:
Har du altid drømt om at blive skuespiller, sminkør, lyd- og lys
tekniker m.m., eller har du bare lyst til at lære nogle andre 
Stenhus-elever at kende, så meld dig straks til skoleteatret, for 
det er noget du aldrig glemmer. Kan du forstille dig, hvor vidun
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derligt det er at mærke de sidste tre måneders hårdt arbejde, for 
slet ikke at nævne den sidste uges nervepirrende, hektiske spæn
ding, eksplodere efter premieren i en vild følelse af glæde, let
telse og stolthed over at have været med til at skabe en så stor 
succes? Det er en følelse, som ikke kan beskrives, men som MÅ op
leves .
Teateret er også andet end hårdt arbejde og befriende følelser. 
Det er en masse gode venner, som du har det sjovt med både under 
og efter teateret. Dine venner fra teateret er dine venner resten 
af din tid på Stenhus. Nu da det helt sikkert har fanget din in
teresse, så hold øjne og ører åbne, og når der bliver kaldt til 
første teatermøde, er du selvfølgelig den første på stedet - for 
der er også brug for dig i teatergruppen!

Dorthe Hansen
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ABC for Stenhus

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. kursusår. Opgaven er en 
større skriftlig opgave i et af de fag, de bliver undervist i på 
2. år eller geografi. Eleverne vælger selv fag og træffer aftale 
med faglæreren, som formulerer opgaven. Eleverne får ordlyden på 
opgaven en fastlagt dag inden for perioden 1.12-28.2, og har der
efter undervisningsfri i en uge til at skrive opgaven.
Arbejdspladser
er indrettet til eleverne i mediateket og i biblioteket. Da an
tallet af pladser er begrænset, er det nødvendigt, at gruppear
bejde og støjende aktiviteter foregår i studieområderne ved 100 
m-gangen.
Automater:
I kantinen, på "Hundredmetergangen" ved kantinen og ved fodbadet 
findes automater med sodavand og forskellige varme drikke.
Befordringsgodtgørelse
ydes nu kun delvis, idet der er indført brugerbetaling på dette 
område. Eleven skal selv betale de første 210 kr. af de månedlige 
transportudgifter. Beløb herudover godtgøres af amtskommunen ef
ter ansøgning, kvartalsvis bagud. Eleverne skal således selv købe 
månedskort på de almindelige salgssteder-
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 centralkartotek, 
der er opstillet på biblioteket. Bogsamlingen som helhed er prin
cipielt 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. Åbningstider ses ved 
indgangen til biblioteket.
Bogdepot/Boginspektor:
Fra skolens bogdepot administreres udlånet af lærebøger og klas
sesæt til eleverne. Boginspektor Peter Holst (HT) varetager dette 
job. Man kan henvende sig til ham, hvis der er problemer med bø
gerne. Hans træffetider kan ses uden for boginspektors 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 hjem
kaldt .
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Bogudlån:
Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal an
vendes 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 om
slag, og der skal skrives navn i bøgerne på de dertil indrettede 
sedler. Mangler en såden, kan den rekvireres fra bogdepotet. Ele
ver 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.
Bordtennis

findes i Atomkælderen for enden af "Hundredmetergangen" ved ind
gangen til kantinen. Der må ikke ryges.
Bus og tog:

Der er direkte forbindelse mellem Stenhus og stationen om morge
nen og ved normal skoletids ophør kl. 13.45 samt kl. 14.40. Ele
verne skal selv betale for denne befordring. Odsherredtoget 
standser ved trinbrættet på Stenhusvej.
Cykelparkering:

Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede par
keringspladser. For at sikre sig effektivt mod tyveri, bør man 
anskaffe sig en kraftig kæde, hvormed cyklen kan fastlåses til 
cykelstativet. Skolen har ingen forsikring, der dækker cykeltyve
ri .

Danskopgaven:

HF'erne arbejder i dansk i slutningen af 1. semester med et pro
jekt, som udmunder i en større skriftlig rapport. Opgaven er en 
forberedelse til senere større opgaver.
l.g skriver danskopgave 1 uge i eksamensperioden.
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EDB:
Skolen har dataanlæg, som er opstillet i nr. 18. Der oprettes 
hvert år studiekredse i datalære for alle interesserede elever, 
som efter kursus får et adgangskort, som giver tilladelse til in
dividuel brug af anlægget.

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 kan vare få timer eller flere dage. En beskeden 
ekskursionskonto giver mulighed for at få betalt rejseomkostnin
gerne. 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 forvejen. Ingen 
ekskursioner afholdes i terminsprøveugerne og efter påske.

Elevråd:
Elevrådet af gymnasie- og HF-elever består af to repræsentanter 
fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om ugen, for
trinsvis i skoletiden. Elevrådsrepræsentanternes opgave er at 
formidle diskussionerne fra elev- og lærerråd ud i klasserne, 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 sommerferien. 
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.
Elevtelefoner
findes i kantinen, på "Hundredmetergangen" ved kantinen samt ved 
boldspilhallen (mønttelefoner). Lærerværelsernes telefoner må ik
ke benyttes.
Emneuge
afholdes for alle elever i 1.- og 2. g samt l.HF hvert år i 
rej seugen.
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Ferieplan:
For skoleåret 1989/90 er fastlagt følgende fridage og ferier (de 
nævnte dage medregnes):

Skolegangen begynder mandag den 14.Sommerferie: august.

Efterårsferie:
Juleferie:

Mandag d.

Lørdag d.

16. oktober til fredag d. 20.
23. december til tirsdag d. 2.

oktober.
. januar.

Vinterferie: Mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar.
Påskeferie: Mandag d. 9. april til mandag d. 16. april.

St. Bededag: Fredag d. 11. maj.
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag d. 24. maj.
Pinseferie: Mandag d. 4. juni.
Sommerferie: Mandag d. 25. juni

Fester:
Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhus

Disse fester er for gymnasie- og HF ele-elevernes festudvalg). 
ver.
Forsikringer:
Gymnasiet og HF har ingen forsikringer, der dækker tyveri eller 
skade på personer. Hver elev opfordres til selv at tegne en for
sikring. Dog dækker skolens forsikring brille- og tandskader. For 
grundskole- og kostelever er tegnet en fuldtidsulykkesforsikring.
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 klassernes elever, deres foræl
dre 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.



16

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 om
råder, 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 skemaæn
dringer vil blive slået op hver dag kl. 8.15 og det er også nød
vendigt 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 redigeres og ud
gives hver måned af eleverne selv. Frit Prosit financieres af 
gym. og HF lærer- og elevråd, og indlæg og/eller ønske om opta
gelse i redaktionen kan afleveres i Frit Prosits postkasse ved 
kantinen eller til redaktionen.

Frivillig musik og idræt:

Skolens faste musikaktiviteter er Stenhuskoret og sammenspils
gruppen.
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.
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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 el
ler 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 eleverne og tre lærere valgt af lærer
rådet. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne elevrå
dets formand og tre elever valgt af elevrådet. Fællesudvalgets 
opgaver er gennem gensidig information og forhandlinger at fremme 
samarbejdet mellem lærere og elever. Fællesudvalgets arbejdsområ
de er bl.a. intrduktionsdage, studieuger, fællestimer og studie
kredse. Alle sager vedr. elevernes trivsel behandles også i dette 
forum bl.a. faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og 
fællesarrangementer såsom skolefester, skoleteater og sportsstæv
ner.
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Glemte sager 

udstilles i glasskabet ved pedellens kontor ved hovedindgangen. 
Skolen har intet ansvar for de genstande, som eleverne medbringer 
(penge, tøj, lommeregnere m.m.).
Gæsteelever:
Se udvekslingsstudenter.

Historieopgaven:
I 2. semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opga
ven skal godkendes af historielæreren og er en forberedelse til 
den større skriftlige opgave i 2. HF.
Høj ttaleranlæg;
Der er højttalere i alle klasser og fællesområder. Gennem dette 
anlæg sendes vigtige meddelelser fra kontoret og ringning ved ti
mernes 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 begyndelsen af 3. time.

Inspektion:
Inspektorerne er rektors hjælpere. Inspektorerne Klaus Brems (KB) 
og Susanne Holm (SH) leder skolens administration. KB er rektors 
stedfortræder. De træffes på kontoret, se træffetiderne på døren. 
Boginspektor Peter Holst (HT) forestår alle indkøb af undervis
ningsmidler og sørger for udlevering af lærebøger. AV-inspektor 
Torkil Petersen (TP) har ansvar for alle audiovisuelle hjælpemid
ler på skolen - herunder sproglaboratoriet.

Introduktion:
I 2 dage af den første uge er der introduktion for alle nye ele
ver 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 arrangeret forskelli
ge aktiviteter, der alle har til formål at præsentere de nye ele
ver 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 ind
rettede rullebord. Vi har en "ryd-op-ordning", som betyder at de 
enkelte klasser på skift en uge ad gangen i spisefrikvarteret 
rydder det op, som enkelte elever skulle have glemt.
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 kanti
nen og igennem "den røde postkasse" ved "fredsvæggen" i kantinen 
modtages kommentarer og forslag til forbedringer af kantinens 
forhold i det hele taget.
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Karakterer:
gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftlige fag, og af 
lærer og censor i fællesskab ved de mundtlige eksaminer. Dette 
gælder både for gymnasium og HF. I gymnasiet gives desuden årska
rakterer af læreren ved skoleårets slutning og standpunktskarak
ter i marts.

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 klas
selærer og skolevejleder, klares af studievejlederen (se afsnit
tet om studievejledning).
Kontoret:

Findes for gymnasium og HF ved hovedindgangen. Kontoret for gym
nasium og HF er åbent alle dage fra 10.30 - 12.10. Vær søde at 
respektere denne åbningstid!
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 kostinspek
tørerne .
Legater:

Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøj
tidlighederne. Georg Ulrichs mindelegat, Kitt's legat, Hass' min
delegat og Lennart Tofts mindelegat. Desuden uddeles Stenhusfak
len og Fiduspokalen samt en række bogpræmier.
Lommeregnere:

Eleverne skal i begyndelsen af skoleåret anskaffe sig en matema
tiklommeregner. Denne kan købes på skolen til en favorabel pris. 
Lærerforsamlingen

består af alle skolens lærere. Lærerforsamlingens møder ledes af 
rektor. På møderne udtaler lærerne sig om eleverne bl.a. efter 
afgivelse af standpunkts- og årskarakterer. Lærerforsamlingen fo
retager eksamensindstilling og rådgiver elever med hensyn til 
oprykning i næste klasse. Desuden indstilles til rektor om der 
skal gives advarsel p.gr. af forsømmelser eller manglende afleve
ring af opgaver el.lign.
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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 næst
formand og sekretær møderne. I indeværende skoleår er Mette Knud
sen formand. I sager vedrørende anskaffelse af undervisningsmate
riel og ansøgning om oprettelse af forsøgslinier eller -undervis
ning træffer lærerrådet den endelige afgørlse. 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 lærerrådet 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 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 forla
der et klasselokale, skal man hænge sin stol op under bordet. 
Hvis hver tager sin stol, varer det ca. 10 sekunder. Hvis en ren
gøringsdame skal gøre det alene, går der 2-3 min 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.

Papir:
Eleverne skal selv afholde udgifter til papir m.v.
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Pedel;

Gymnasiets pedeller har kontor ved hovedindgangen og træffes der 
eller rundt omkring på skolen. De kan træffes på kontoret fra kl. 
8.00 til 8.30 og fra 13.30 til 14.00. Kost- og grundskolens pe
deller træffes på pedelkontoret ved "Fugleburet"
Postskuffer;

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

Se afsnit om sygeeksamen og reeksamination.
Regelsamlingen

består af et antal ringbind, som indeholder samtlige love og be
kendtgørelser for et gymnasium og HF kursus. Regelsamlingen fin
des på kontoret og på biblioteket, hvor eleverne kan få adgang 
til den.

Rejseuge:

Længere rejser til udlandet foregår i 1989 fra den 25. september 
til den 29. september.
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Rektor:
Rektor træffes på sit kontor i tidsrummet 12.00 - 13.00. Alle kan 
personligt eller pr. telefon henvende sig til rektor angående 
problemer i forbindelse med undervisning, eksamen og skolegang 
iøvrigt.
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, kantinen, i mediateket, 
i de tre "fingre" og i bordtenniskælderen.

SEF
Stenhuselevernes festudvalg (se fester).

Skoleblad:
Frit Prosit. (Se dette.)

Skolens fødselsdag 
er den 4. september. Den fejres ved en fødselsdagsfest hvert an
det år. Overskuddet går til elevaktiviteter. Der bliver fødsels
dagsfest i år!
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Skoleråd:
Skolerådet består af ni repræsentanter. Rektor, to elevrepræsen
tanter (en HFer og en gymnasiast), en repræsentant for amtet, læ
rerrådsformanden, yderligere en lærerrepræsentant, to forældrere
præsentanter, og en repræsentant for teknisk/administrativt per
sonale. 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.
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. Undervisningen varetages af In
ger Linding fra grundskolen. Kontaktperson for gymnasiet og HF er 
for tiden Henrik Schovsbo.
Statens uddannelsesstøtte (SU):
Se afsnittet om studievejledning.
Statsstøtte
for kostelever. Der kan søges statsstøtte til nedbringelse af op
holdsbetalingen for kostelever der går i 8., 9., 10. klasse, samt 
l.g (hvis man er under 18 år). Ansøgningsskemaer tilsendes auto
matisk til de respektive elvers hjem og skal returneres til sko
len med skattevæsenets påtegning af husstandens socialindkomst. 
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 studiekredsleder, 
som kan accepteres af fællesudvalget. Deltagelse er gratis, men 
der er mødepligt. Eksempler på studeikredse: Betjening af dataan
læg, psykologi, dramatik, skak, elektronik, fiskeri og filosofi.

Studievej ledning:
Se afsnit herom andetsteds.
Sygeeksamen:

Se regelafsnittet bag i hæftet.
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Telefoner: Gymnasie- og HF kontor 
Rektor 
Inspektorer 
Studievejledningen 
Lærerværelse
Pedel

: 53436465
: 53436465
: 53436465
: 53436465
: 53438924
: 53436465

Telefonkæde:

Hver klasse og hvert gren- og tilvalgshold bør udfylde og afleve
re en telefonkæde på kontoret til anvendelse i tilfælde af skema
ændringer og lignende. Se s. 43.
Terminsprøve:

For alle 3.g ere afholdes terminsprøver to gange årligt - en om 
efteråret, en om foråret.
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 fore
ligge i 3.g, hvor der skal vælges 3 fag, - vil blive givet dels 
til eleverne, dels til elever og forældre ved forældrekonsulta
tionen i starten af 1990.
HF'erne skal også foretage en række tilvalg i løbet af første 
kursusår. Studievej lederne 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 forældreun- 
derskrift.
Udvekslingsstudenter:
Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse elever 
følger en bestemt klasses normale undervisning. Kontaktperson 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 0 o



" - så sæt da huerne på!"
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TELEFON-NÜMRE OG TRÆFFETIDER

GYMNASIUM & HF TRÆFFETID TLF. NR.
Rektor Birger Friis 12.00 - 13.00 53436465
Skolens kontor

sekr. Kirsten Aaen
sekr. Rita Mørch
sekr. Inge Michaelsen

Inspektorer:
Klaus Brems
Susanne Holm

08.00 - 13.00 53436465

53436465

Studievej 1. HF: Vibeke Hetz Efter aftale 53436465
Studievej 1. HF: Bugge Hansen Efter aftale 53436465
Studievej 1. GY: Jørgen Praem Efter aftale 53436465
Studievej 1. GY: Claus Hansen Efter aftale 53436465
Studievej 1. GY: Kim Gregersen Efter aftale 53436465
Studievej 1. GY: Bente Olsen Efter aftale 53436465
Studievej ledernes træffetid aftales ved skoleårets start.
Pedelkontor :

Lærerværelse:

08.00
13.30

- 08.30
- 14.00

53436465

53438924
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SKOLENS LÆRERE

Lektor (TA)

Torben Andreasen
Svalevej 4
43oo Holbæk
Tlf. 53 43 46 13
Matematik
Skemalægger

Adjunkt (BK)
Kirsten Bodekær 
Hornsherredvej 430 
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf.42 40 41 61 
Musik - Dansk

Adjunkt
Anne Mette Augsburg
Strædet 13
4581 Rørvig
53 41 96 14/42 37 30 31
Biologi - Idræt

Adjunkt (KB)
Klaus Brems
Havrevænget 7 
4330 Hvalsø
Tlf.42 40 83 90
Biologi - Idræt
Inspektor

Adjunkt (CA)
Carin Karlsson Astrup
Eskildstrupvej 22 
4560 Vig
Tlf.53 42 82 85
Engelsk -Fransk

Adjunkt (DC)
Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 33 o5
Historie

Oldtidskundskab

Adjunkt (BY)
Petur Bay 
Henriettevej 21, l.th 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 95 18
Geografi
Samfundsfag

Lektor (TC)
Torben Christensen
Urtehaven 13 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 42 44
Geografi
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Rektor (BF)
Birger Friis
Matematik - Fysik
Maj Alle 68
2730 Herlev
Tlf. 42 84 73 47

Lektor (KG)
Kim Gregersen
Mosevang 14
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 91 93
Dansk - Russisk
Studievej 1.Gym.

Adjunkt (JF)
Jens Færch-Jensen
Kløvermarksvej 3 
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 27 41
Geografi - Idræt

Adjunkt (BG)
Bente Gundel 
Klosterengen 57 
4000 Roskilde
Tlf. 42 37 04 58
Engelsk - Idræt

Lektor (MG)
Mette Garde
Vallekildevej 108 C
4534 Hørve
Tlf. 53 45 69 43
Formning

Lektor (OH)
Ole Hannibal
Østermarken 7
Sæby

4070 Kr.Hyllinge
Tlf. 42 40 45 49
Musik

Lektor (IG)
Inge Gilberg
Ved Skoven 11
4300 Holbæk
Tlf.53 43 75 16
Engelsk - Latin
Oldtidskundskab

Lektor (CH)
Claus Hansen
Knudskovparken 5A
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 93 22
Tysk,Historie,Oldtidsk.
Studievej 1. Gym.



30

Adjunkt (JB)
Jørgen Bugge Hansen
Skovhusvej 52
4350 Ugerløse
Tlf. 53 48 84 67
Geografi - Samfundsfag
Studievej 1. HF

Adjunkt (HT)
Peter Holst
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 34 22
Dansk - Historie
Boginspektor

Adjunkt (PH)
Peder Hansen 
Asmindrupvej 20 
4390 Vipperød
Tlf. 53 48 14 21
Fysik - Matematik

Adjunkt (KH)
Karen Højland
Skolegade 7 C
4000 Roskilde
Tlf. 42 37 06 36
Musik - Idræt

Adjunkt (MH)
Michael Steen Henriksen
Allehelgensgade 23 G 
4000 Roskilde
Tlf. 42 36 72 54
Matematik - Fysik
Naturfag

Lektor (VH)
Vibeke Hertz
Højholtevej 2
4340 Tølløse
Tlf. 53 48 96 91
Historie - Religion
Studievej 1. HF

Lektor (SH)
Susanne Holm
Bovsager 21
Svogerslev
4000 Roskilde
Tlf. 46 38 35 83
Fransk - Idræt
Inspektor

Adjunkt (GH)
Gregers Hoff 
Classensgade 13, 2. th 
2100 København 0.
Tlf. 31 38 66 91
Musik - Dansk
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Adjunkt (HO)
Stig Holm 
Fladehøjvej 59 
4534 Hørve

Tlf. 53 45 65 16
Historie - Religion 
Bibliotekar

Adjunkt (HØ)
Peter Højmark 
Teglværksvej 18 
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 35 93
Dansk - Historie

Adjunkt (BJ)
Birgit Josefsen
Schlegels Alle 3 st.th.
1807 Frederiksberg C
Tlf. 31 24 22 66
Geografi - Religion

.«
s«

Lektor (JT)
Jens Tange Jensen 
Teglværksvej 3 
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 35 28 
Idræt - Fransk

St.Lektor ' (GK) 

Gunver Kelstrup 
Lysmosevej 2 
Sdr. Jernløse
4420 Regstrup 
Tlf. 53 48 34 94 
Dansk - Tysk

Adjunkt (LG)
Lars Gaunø Jensen
Barsebæk 7C
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 91 42
Historie - Idræt

Lektor (JK)
Jette Kjeldsen 
Kærsangervej 59 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 72 21
Engelsk - Dansk
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Adjunkt (AK)
Anders Kloppenborg

Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 00 96 
Samfundsfag - Idræt 
Kostinspektion

Lektor (OL)
Ole Kjær Larsen
På Bjerget 12
2400 København NV
Tlf. 31 85 54 62
Dansk - Latin

Adjunkt (MK)
Mette Knudsen 
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 34 22 
Samfundsfag - Dansk 
Lærerrådsformand

Lektor (JL)
Jørgen Lindstrøm 
Bøgevej 18, Ejby 
4070 Kr.Hyllinge
Tlf. 42 40 56 41
Matematik - Kemi
Naturfag

Adjunkt (OK)
Ole Kofoed 
Prinsessegade 81, L. 
1422 København K.
Tlf. 31 57 94 59 
Biologi - Idræt

Adjunkt (BL)
Birgit Lohse
J.E.Ohlsens Gade 6, 4.
2100 København 0
Tlf. 31 38 88 14
Tysk - Dansk

Adjunkt (DS)
Dorte Schiøtz Larsen
Blommehaven 51 
4390 Vipperød
Tlf. 53 48 10 35
Engelsk - Latin
Oldtidskundskab

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard 
Bjergmarken 19, l.th 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 11 85
Matematik - Fysik
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Adjunkt (EL)
Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 21 13
Engelsk - Russisk

Adjunkt (EN)
Ebbe Neesgaard 
Roskildevej 17A
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 11 34
Kemi - Fysik 
Naturfag

Adjunkt (HM)
Hemming Martin 
Bygvænget 36, Tuse
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 91 06
Engelsk - Psykologi
Gæsteelever

Adjunkt (GN)
Gert Nielsen
Biens Alle 15
2300 København S
Tlf. 31 58 16 29
Dansk - Religion

Adjunkt (AM)
Anne Mogensen
Chr. Hansensvej 34
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 90 34
Kemi - Idræt

Lektor (NI)
Ingelise Nielsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 33 05
Matematik

Adjunkt (KM)
Karin Steen Møller
Teglværksvej 16 
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 31 51
Historie - Musik

Lektor (BO)
Bente Olsen
Heibergs Have 31
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 67 09
Kemi - Fysik - Naturfag
Studievej 1. Gym.
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Adjunkt (PA)
Berit Pallisgaard
Rytterbakken 13
Gevninge
4000 Roskilde
Tlf. 42 40 22 42
Engelsk - Tysk

Adjunkt (LP)
Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21,B 4.
Tlf. 31 46 93 56
Fysik - Matematik

Adjunkt (BB)
Bodil Pedersen
Ved Lunden 7
4300 Holbæk

Tlf. 53 44 02 42
Biologi

Lektor (TP)
Thorkil Petersen 
Kærsangervej 59 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 72 21
Kemi - Fysik 
Matematik 
AV-Inspektor

Lektor (PR)

Adjunkt (SP)
Svend Pedersen 
Kærsangervej 31
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 40 27
Fysik - Kemi 
Datalogi

Jørgen Praem
Nykøbingvej 11
Gundestrup
4571 Grevinge
Tlf.53 45 82 53
Dansk
Studievej 1. Gym.

Adjunkt (IP)
Inger-Margrethe Persson
Ewalds Have 45
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 97 83
Geografi - Historie

Lektor (DR)
Daniel Radtleff 
Vallekildevej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 53 45 69 43
Dansk - Engelsk
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Lektor (RA)
Helle Rasmussen
Rendevej 6, Ordrup 
4550 Fårevejle 
Tlf. 53 45 39 46
Fransk - Dansk

Lektor (VR)
Vibeke Rosenmejer
Lærkevej 58
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 42 98
Fransk - Dansk

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

Adjunkt (NS)
Norbert Sandberg
H.C.Lumbyegade 38 
2100 København 0
Tlf. 31 29 17 96
Matematik

St. Lektor (HS)

Lektor (RO)
Peter Rohling
Bangsbovej 4
2720 Vanløse
Tlf. 31 74 57 08
Engelsk

Henrik Schovsbo
Solsortvej 28 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 47 22
Dansk - Religion
Oldtidskundskab
Filosofi

Adjunkt (ER)
Eva Rosenkilde
Østermarken 7
Sæby
4070 Kr.Hyllinge
Tlf. 42 40 45 49
Engelsk - Spansk

Adjunkt (KS)
Kirsten Seltorp 
Frederiksberg Alle 
42A, 4.th
1820 Frederiksberg C
Tlf. 31 21 47 26
Engelsk - Fransk
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Adjunkt (SN)
Birgit Snetoft
Ranunkelvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 05 51
Dansk - Fransk
S ikkerhedsrep.

Adjunkt (LØ)
Leif Østerholt

Vestervangen 36
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 63 66
Samfundsfag - Geografi
Datavej leder

Adjunkt (HJ)
Henrik Stockflet
Jørgensen
Lærkevang 1, Borup
Tlf. 53 47 20 53
Matematik - Fysik
Naturfag

Adjunkt (LÅ)
Lars Aabo
Chr.havns Voldgade 9A 5.
1424 København K
Tlf. 31 54 78 45
Musik

Adjunkt (LT)
Lotte Thulstrup
Teglværksvej 18
Knabstrup
4420 Regstrup
Tlf. 53 47 35 93
Dansk - Idræt

Lektor (AW)
Agnete Waagstein
Søndervang 19 
4000 Roskilde
Tlf. 42 36 51 55
Biologi



37
Teknisk-Administrativt personale

Inge Michaelsen
Sekretær
(Økonomi m.m.)

Birgit Poulsen
Kantinebestyrer

Kirsten Aaen
Sekretær
(Løn, vikarer, 
karakterer, 
pensaopgivelser, m.m.)

Ruth Rasmussen
Kantinemedhjælp

Rita Mørch
Sekretær
(Elever, klasser, 
HF, forsømmelses
lister m.m.)

John Jørgensen
Pedel
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REGELAFSNIT :

EKSAMEN

Eksamen - Gymnasiet

Regler for 1.og 2.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 - HF

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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MØDEPLIGT
Mødepligt - HF
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 bort
visning. Det kan nævnes, at for stort fravær eller manglende af
levering af skriftlige opgaver, blot i et enkelt fag, kan medføre 
bortvisning fra kursus. Der er ikke fastsat nogen bestemt procent 
for acceptabelt fravær, - skolen skønner i hvert enkelt tilfælde.
Mødepligt - gymnasiet

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 il-, 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.

FORSØMMELSER

Hvis en elev forsømmer eller ikke afleverer skriftlige opgaver, 
træder følgende procedure i kraft:

I første omgang indkaldes eleven til en samtale - som regel med 
studievejlederen. Formålet med denne samtale er dels at indskærpe 
mødepligtsreglerne, dels at afdække særlige årsager til elevens 
fravær.

Hvis en elevs forsømmelser fortsætter og udgør mere end 15-20% i 
et eller flere fag, indkaldes eleven til rektor eller dennes til
forordnede og får en formel mundtlig advarsel, der også vedrører 
eventuel manglende aflevering af skriftlige arbejder.
Hvis en elevs fremmøde eller opgaveaflevering herefter stadig ik
ke er tilfredsstillende, gives der en skriftlig advarsel.
Hvis en en elev trods skriftlig advarsel ikke forbedrer sit frem
møde, kan rektor efter høring af lærerforsamlingen træffe beslut
ning om overførsel til selvstudium (HF), om overflytning til 
særlige vilkår (dvs. uden ret til at gå op i reduceret pensum) , 
eller om udelukkelse fra eksamen.
Eleven har ret til at fremlægge en skriftlig redegørelse.
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SYGEEKSAMEN - REEKSAMINATION
Sygeeksamen

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

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.
HF-elever, som får 00 eller 03 ved eksamen efter 1. HF, kan 
ligeledes begære reeksamination.
Hvis man ønsker reeksamination, skal man hurtigst muligt, senest 
20. juni henvende sig personligt til kontoret, som vil hjælpe med 
rettidig tilmelding.

Fra en ekskursion
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GYMNASIET FORSKELLIGE BESTEMMELSER

I: EVALUERING
a. Løbende evaluering

Undervisningen i gymnasiet skal løbende evalueres til intern 
brug, så elever og lærer informeres om udbyttet af undervisning
en. Formålet med den løbende evaluering er at vejlede elever og 
lærer med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisning
en samt at give læreren og den enkelte elev mulighed for at vur
dere udviklingen i elevens faglige standpunkt og arbejdsmetoder. 
Elever og lærer fastlægger i fællesskab, hvilke evalueringsmeto
der der skal benyttes. Valget af evalueringsmetoder tilpasses un
dervisningens 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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TELEFONKÆDEMODEL: 1989/90 KLASSE:



Stenhus gymnasium & HF

blok FE, GY & BA

FE
2. sal

GY



Specialundervisning Kontaktpersoner: In^er Linding og Lotte Lumholt. 

Skoleklinikken på 2. sal i festsalsbygningen.

Statsstøtte Der kan soges statsstøtte til nedbringelse af opholdsbetalingen for 

KOSTELEVE?, 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 indkomst 

fermere oplysninger kan fås hos økonomiinspektøren.

Stenhussamfundet Foreningen af tidligere S tejnhuselever.

Telefoner Grundskolen - kontor 53 43 02 69

Skoleinspektør 53 43 85 00

Økonomiinspektør 53 43 02 69

Lærerværelse 53 43 53 81

Pedel 53 43 53 81

Gymnasie- og HF kontor 53 43 64 65

Telefonkæde For hver klasse udfyldes og safleveres 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 12.

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 oedeller 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- 

bygnihgen og har tlf.tid daglig fra kl. 12.00-13.00. Alle kan personligt eller 

pr. telefon henvende sig angående problemer i 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 returnsres til 

skolen medio september. Tilskuddets størrelse er indkomstbestemt 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 i alle klasser og fællesområder. 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 

nå kontoret. Benyttelse af alle-kald kan kun finde sted i begyndelsen af timen 

og helst i 3. time.

9. kl. 3 dage gymnasium og 1 dag handelsskole. ForIntroduktionskurser for 

halvdelen af eleverne i uge 48 og for den anden halvdel i uge 4.

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 fast klasselærer.

Kontoret findes på 1. sal i festsalsbygningen, og der er kontortid fra 
kl. 9OO - 12^. Skoleinspektøren træffes mellem kl. 12^ og l?^.

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 er plads til 93 kostelever fordelt på gymnasium, HF og

grundskole. Kontaktpersoner: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostinspektører.

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

Edv Storrs-, Jørgen Bertelsens-, Axel Hielm Schmidts- samt småttelegatet.
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Elevtelefoner findes på ”Hundredmetergangen” ved- og i kantinen + i gymnastiksals- 

bygningen (mønttelefoner). Kosteleverne har deres egne elevtelefoner. 

Lærerværelsets telefon må ikke benyttes.

Eroneuge afholdes for alle elever ca. hvert andet år.

Erhvervspraktik 9.kl. uge 2 1990 - 10.kl. uge 39 1989

Ferieplan For skoleåret 1989-90 (1.august 89 - 31.juli 90) er fastlagt

følgende ferier og fridage (de nævnte dage er incl.):

1989

Sommerferie:

Efterårsferie:

Julef erie:

1990

Vinterferie:

Påskef erie:

St. Bededag:

Kr. Himmelfartsferie:

Pinsef erie:

Sommerferie:

Skolegangen begynder mandag d. 14. august

Mandag d. 16. oktober til fredag d. 20. oktober 

Lørdag d. 23. december til tirsdag d. 2. januar

Mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar

Onsdag d. 11. april til tirsdag d. 17. april 

Fredag d. 11. maj

Torsdag d. 24. maj til fredag d. 25. maj

Mandag d. 2. juni

Torsdag d. 21. juni

Fester Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselevernes 

festudvalg). Disse fester er for gymnasie- HF- samt 10.kl. elever.

De mindre grundskoleelever 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 89-90:

Klassemøder Konsultationer: Klassemøder: Konsul tat: oner:
6.A onsdag d. 6/9 mandag d. 19/2 9.A torsdag d. 14/9 mandag d. 15/1
6.B onsdag d. 6/9 onsdag d. 21/2 9.B onsdag d. 20/9 onsdag d 17/1
7.A mandag d. 28/8 tirsdag d. 6/2 9.C torsdag d. 14/9 tirsdag d 23/1
7.B mandag d. 28/8 torsdag d. 8/2 10.A tirsdag d. 12/9 :onsdag d 10/1
8.A onsdag

8.B onsdag

8.C mandag

Første møde

d. 30/8 torsdag d. 25/1

d. 30/8 mandag d. 29/1

d. 4/9 onsdag d. 31/1

er kun for forældre, dette sta

10.B tirsdag d. 12/9

-ter kl. 19.00.

torsdag d 11/1

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 får befordringsgodtgørelse, såfremt de er 

berettiget til det. 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,?g 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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Overlærer (BI)
Birgitte Tofte
Kildevældsgade 1, 1.
2100 København 0
Tlf.31 20 87 22
Engelsk-Fransk

Lærer (TG)
Birte Thage 
Kalundborgvej 87
4300 Holbæk
Tlf.53 44 08 28
Dansk-Data
Matematik

TEKNISK-ADMINISTRATIVI PERSONALE

Vagn Bjerge
Økonomiinspektør

Lis Matthiesen
Sekretær

Pia Mogensen

Økonoma

Kostskolen

Grethe Nielsen

Køkkenleder

Kostskolen

Dora Jægersø

Oldfrue

Kostskolen

Verner Dahl

Pedel

Bent Frank

Pedel
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Lærer (TH)
Tom Palsgaard 
Stenhusvej 20A 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 48 22 
kostinspektion 
Fysik-Idræt
Matematik

Overlærer (TS)
Tom Schultz
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 77 44
Kostinspektør
Foto-Data

Skoleinspektør (BP)
Børge Pedersen
Ved Skoven 6
4300 Holbæk
Tlf.53 43 34 80
Matematik

Overlærer (BS)
Birgitte Steen
Dalen 9
4300 Holbæk
Tlf.53 43 36 03
Dansk-Religion

Overlærer (LS)

Timelærer (RB)
Bodil Rasmussen
Æblehaven 45 
4390 Vipperød
Tlf.53 48 25 09
Maskinskrivning

Lise Strømvig 
Korfuvej 20,1.
2300 København S
Tlf.31 58 03 52
Idræt-Biologi 
Samtidsorientering 
Engelsk

Overlærer (MS)
Maria Schnakenburg
Tåstrup Byvej 7
4300 Holbæk
Tlf.53 43 94 45
Dansk-Formning

Overlærer (IS)
Inge Sørensen
Fjordparken 3
4300 Holbæk
Tlf.53 43 35 27
Dansk-Fransk

6



Overlærer (EK)
Elisabeth Knudsen
Udflyttervej 7 
4540 Fårevejle
Tlf.53 45 47 10
Tysk-Lektieklasse

Overlærer (IL)
Inger Linding
Kalundborgvej 229 
4300 Holbæk
Tlf.53 44 15 26
Religion-Matematik
Samtidsorientering 
Specialundervisning

Overlærer (IN)
Inge Larsen
Ladegårdsparken 33 l.tv 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 56 27
Idræt-Geografi
Data

Lærer (LL)

Lotte Lumholt 

Studiestræde 4, I 

4300 Holbæk 

Tlf. 53 44 16 81

Historie Religion 

Samtidsorientering 

Specialundervisning

Overlærer (ML)
Mogens Larsen

Ladegårdsparken 33 l.tv 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 56 27
Idræt-Træsløjd-Historie
Skolevejleder

Overlærer (MM)
Maria Martin
Bygvænget 36,Tuse 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 91 06
Engelsk-Geografi

Overlærer (NL)
Niels Larsen
Birkevangen 4,Sengeløse 
2630 Tåstrup
Tlf.42 99 66 08
Historie-Engelsk
Tysk

Overlærer (MØ)
Jørgen Mørch 
Slotshaven 43 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 43 24
Fysik-Matematik 
Data-Boginspektor
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Timelærer (BF)
Bolette Ahlefeldt-Laurvig
Løvenborg
4420 Regstrup
Tlf.53 47 15 90
Lektieklasse

Lærer (HÅ)
Peter Hårsted
Fenrisvej 7
4300 Holbæk
Tlf.53 44 18 67
Fysik-Idræt
Biologi

Lærer (AG) Lærer (AJ)
Anne Gram
Stenhus Kostskole
4300 Holbæk
Tlf.53 43 18 54
Kostinspektion
Engelsk-Religion
Samtidsorientering

Anders Jespersen
Stenhus Kostskole
4300 Holbæk
Tlf.53 43 18 54
Kostinspektion
Historie-Religion
Samtidsorientering-Idræt

Overlærer (HI)
Søren Hilm
Staslundevej 19,Udby 
4300 Holbæk
Tlf.53 46 16 03
Tysk-Latin
Matematik

Overlærer (JJ)
Jørgen 0.Jørgensen 
Solsortevej 21 
4300 Holbæk 
Tlf.53 43 40 68 
Dansk-Idræt 
Matematik

Lærer (NB)
Nina Bang Hårsted
Fenrisvej 7
4300 Holbæk
Tlf.53 44 18 67
Dansk - Idræt
Matematik

Adjunkt (AK)
Anders Kloppenborg
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf.53 43 00 96
Kostinspektion
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STENHUS KOSTSKOLE



IMXLtARKS
P4&AOOGISKB

BIBLIOTEK



VELKOMMEN TIL STENHUS KOSTSKOLE.

Med dette hæfte, som er delt op i en grundskoleafdeling og 

en gymnasie/HF afdeling, vil vi gerne byde dig hjertelig 

velkommen til det nye skoleår 1989/90. 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 1989/90 også må blive præget af dette.

Mens disse linier skrives er renovering og tilbygning af 

omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnastiksalen 

igang. Ved skoleårets start tog vi vore nye fysiklokaler 

på 2. sal i festsalsbygningen i brug.

Gymnasiet starter op til august på andet år efter den nye 

gymnasiereform. En omfattende informationsvirksomhed bl.a. 

af studievejlederen har allerede fundet sted.

Ser vi tilbage på skoleåret 1988/89, 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 1988/89.

Børge Pedersen 

skoleinspektør
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