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VELKOMMEN TIL
STENHUS KOSTSKOLE

Tiden går, og nu skal vi til at tage fat på skoleåret 1991/92. Vi vil hermed ger
ne byde hjerteligt velkommen til et forhåbentligt godt skoleår for alle. Vort 
mål er uændret. Vi vil give vore elever en god og solid uddannelse. Samtidig 
plejer vi at have en hyggelig og rar omgangstone indbyrdes, medens året for
løber, med respekt og omsorg for hinanden og skolen.
Det er altid spændende at skulle starte på noget nyt, men det er vor erfaring, 
at vore nye elever meget hurtigt "falder til" her på skolen. Det skal vi alle sør
ge for.
Dette lille halve hefte kan forhåbentlig være til nytte for alle, som søger op
lysninger om Stenhus Kostskole. Findes svaret på det, man søger, ikke her, så 
kontakt os endelig for yderligere information.
Til slut skal der til skolens elever og deres hjem samt til ansatte ved skolen 
lyde en tak for skoleåret 1990/91. Det har været et stabilt og roligt år, og det 
har alle i stort og småt bidraget til.
Med venlig hilsen.

Børge Pedersen 
Skoleinspektør
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Timelærer (BF)
Bolette
Ahlefeldt-Laurvig
Løvenborg
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 15 90 
Fransk

Lærer (HÅ)
Peter Hårsted
Fenrisvej 60 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 18 67
Fysik - Idræt - Biologi

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

Overlærer (AJ)
Anders Jespersen
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 18 54
Kostinspektion
Historie - Orientering -
Idræt

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

Overlærer (JJ)
Jørgen 0. Jørgensen
Solsortevej 21 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 40 68
Dansk - Matematik -
Idræt
Kl.l. 10.A

Lærer (NB)
Nina Bang Hårsted
Fenrisvej 60 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 18 67
Dansk - Matematik
Kl.l. 9.B

Adjunkt (AK)
Anders Kloppenborg
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 00 96
Kostinspektion
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Overlærer (EK)
Elisabeth Knudsen
Udflyttervej 7
4540 Fårevejle 
Tlf. 53 45 47 10
Tysk

Overlærer (IL)
Inger Linding
Kalundborgvej 229 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 15 26
Religion - Matematik
Samtidsorientering 
Specialundervisning
KL.l. 10.B

Overlærer (IN)
Inge Larsen
Ejler Urnesvej 32 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 56 27
Idræt - Geografi - Data

Overlærer (LL)
Lotte Lumholt
Havnevej 42 B 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 4416 81 
Historie - Religion 
Samtidsorientering
Specialundervisning 
Kl.l. 9.C

Overlærer (ML)
Mogens Larsen
Ejler Urnesvej 32 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 56 27
Idræt - Træsløjd -
Historie 
Skolevejleder

Overlærer (NL)
Niels Larsen
Birkevangen 4, 
Sengeløse 
2630 Tåstrup 
Tlf. 42 99 66 08 
Historie — Engelsk 
Tysk - Religion 
Samtidsorientering 
Kl.l. 8.C

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

Overlærer (MØ)
Jørgen Mørch
Slotshaven 43 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 43 24
Fysik - Matematik
Boginspektor
Kl.l. 9.A
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Lærer (TP)
Tom Palsgaard
Stenhusvej 20 A 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 48 22
Kostinspektion
Fysik - Matematik

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

Skoleinspektør
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 
Kl.l. 6.Bog7.B

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

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

Overlærer (MS)
Maria Schnakenburg
Tåstrup Byvej 7
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 94 45
Dansk - Formning
Kl.l. 7.Aog8.A

Overlærer (IS)
Inge Sørensen
Fjordparken 3 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 35 27
Dansk - Fransk
Kl.l. 8.B
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Overlærer (BI)
Birgitte Tofte
Sponnecksvej 3 
2820 Gentofte 
Tlf. 31 65 36 86 
Engelsk - Fransk

Lærer (TG)
Birte Thage 
Skrænten 12 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 44 08 28 
Dansk - Data 
Matematik
Kl.l. 6.A

Timelærer (PC)
Pernille Carlson Pedersen
Nordre Banevej 6
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 2411
Idræt - Historie - Fo - Religion
Lektieklasse

TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Vagn Bjerge
Økonomiinspektør

Lis Mørch-Pedersen 
Sekretær

Pia Mogensen 
Økonoma 
Kostskolen

Verner Dahl 
Pedel
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ABC for STENHUS KOSTSKOLE

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

Automater I kantinen og på "Hundredmetergangen" ved kantinen og fodba
det, samt i festsalsbygningen findes automater med sodavand og forskellige 
varme drikke.

Befordring Grundskoleelever får befordringsgodtgørelse, såfremt de er be
rettiget til det. Yderligere oplysninger fås på skolens kontor.

Bogdepot/boginspektor varetages af Jørgen Mørch (MØ). Træffetid ses på 
bogdepotets dør.

Bogudlån Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal anven
des i undervisningen. Eleverne er ansvarlige for de af skolen udleverede bø
ger. 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.
Elever, som efter gentagne påmindelser ikke overholder de nævnte regler for 
bogudlån, 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 Stenhus
vej.

8



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.

Elevtelefoner findes på "Hundredmetergangen" ved og i kantinen + i gym
nastiksalsbygningen (mønttelefoner). Kosteleverne har deres egne elevtele
foner.

Elevråd 2 repr. pr. klasse. Kontaktlærer (BS).

Erhvervspraktik 9.kl uge 3 1992 - 10.kl. uge 39 1991.

Ferieplan. For skoleåret 1991-92 (1. august '91 til 31. juli '92) er fastlagt føl
gende ferier og fridage (de nævnte dage er inci.): 
1991
Sommerferie: Skolegangen begynder mandag d. 12. august
Efterårsferie: Mandag d. 14. oktober til fredag d. 18. oktober
Juleferie: Lørdag d. 21. december til onsdag d. 1. januar
1992
Vinterferie: Mandag d. 10. februar til fredag d. 14. februar
Påskeferie: Lørdag d. 11. april til mandag d. 20. april
St. Bededag: Fredag d. 15. maj
Kr. Himmelfartsdag: Torsdag d. 28. maj
Pinseferie: Mandag d. 8. juni
Sommerferie: Lørdag d. 20. juni.
Skoleåret 1992/93 begynder torsdag d. 6. august. Kosteleverne møder onsdag 
d. 5. august.

Fester Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselever
nes 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 fuldtids-ulykkesforsikring for grundskole- og 
kostskoleelever.
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ForældremøderZ-konsultationer for skoleåret 91-92:
Klassemøder: Konsultationer:

6.A ons. 4/9 ons. 8/1
6.B ons. 4/9 tors. 9/1
7.A tirs. 27/8 man. 13/1
7.B tirs. 27/8 ons. 15/1
8.A tors. 29/8 tirs. 21/1
8.B tors. 29/8 tors. 23/1
8. C man. 2/9 ons. 29/1
9.A tors. 12/9 man. 3/2
9.B tors. 12/9 ons. 5/2 •
9.C tirs. 17/9 tirs. 18/2

10.A tirs. 10/9 man. 24/2
10. B tirs. 10/9 ons. 26/2
Første møde er kun for forældre. Dette starter kl 19.00.
Andet møde er konsultation med forældre og elever efter forhåndsaftale.

Fripladser. Skolen disponerer ikke over fripladser til grundskoleelever. Der
imod 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, der er afhængig af foræld
reindkomsten, tildeles ved årsskiftet. Nærmere oplysninger fås hos økonomi
inspektøren.

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 
blanketter er gyldige.

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 på kontoret. Benyttelse af alle-kald kan kun finde sted i begyn
delsen af timen og helst i 3. time.

Kantinen. Åbningstiderne for kantinen er opslået ved kantinen. Bruger
gruppen er bindeleddet imellem kantinen og dens brugere og består af to læ
rere og to elever, en fra hver af de to skoler.
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Karakterer gives i december, til påske og sommerferie.

Klasselærere. Alle grundskolens elever har fast klasselærer.

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

Kostskolen. Her er plads til 93 kostelever fordelt på gymnasium, HF og 
grundskole. Kontaktpersoner: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostin
spektører.

Legater. Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved translokationen. 
Edv. Storrs-, Jørgen Bertelsens-, Axel Hielm Schmidts- samt småttelegatet.

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 oversigtsplanen over skolen, fin
des 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 klasse
lokale 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 to elever på skift ordensdukse.

Pedel. Kost- og grundskolens pedeller træffes på pedelkontoret ved fuglebu
ret mellem kl. 10.30-11.00.

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

Ringetider 1. time
2. time
3. time
4. time

08.15 - 09.00
09.10 - 09.55
10.00 - 10.45
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
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Rygning er ikke tilladt i undervisningslokalerne, bageste del af kantinen, i 
mediateket, på biblioteket og i bordtenniskælderen.

Skoleinspektør. Skoleinspektør Børge Pedersen træffes på sit kontor i fest
salsbygningen og har tlf.tid daglig fra kl. 12.00-13.00. Alle kan personligt el
ler pr. telefon henvende sig angående problemer i forbindelse med undervis
ning, eksamen og skolegang i øvrigt.

Skolens fødselsdag er den 4. september.

Skolevejleder Mogens Larsen træffes på sit kontor i festsalsbygningen. 
Træffetiden ses på opslag.

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

Statsstøtte for kostelever.
Der kan søges statsstøtte til nedbringelse af opholdsbetalingen for kostelever, 
der går i S., 9. og 10. klasse.
Ansøgningsskemaer tilsendes automatisk til de respektive elevers hjem i be
gyndelsen af det nye skoleår og returneres til skolen.
Nærmere oplysninger kan fås hos økonomiinspektøren.

Stenhussamfundet. Foreningen af tidligere Stenhuselever.

Telefoner Grundskolen - kontor 53 43 02 69
Skoleinspektør 
Økonomiinspektør 
Lærerværelse
Pedel
Gymnasie- og HF-kontor

53 43 85 00
53 43 02 69
53 43 53 81
53 43 53 81
53 43 64 65

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 12.

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

Vidnesbyrd. Alle grundskoleelever får i samtlige fag vidnesbyrd til efterårs
ferien og påske.

Årsprøve. Der afholdes årsprøve på alle klassetrin.
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EVALUERING

a. Løbende evaluering
Undervisningen i gymnasiet skal løbende evalueres til intern brug, så elever og 
lærer informeres om udbyttet af undervisningen. Formålet med den løbende 
evaluering er at vejlede elever og lærer med henblik på den videre tilrettelæg
gelse 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. Eva
lueringsmetoder kan f.eks. være iagttagelse, samtale, tests, lærer- og elev
kommentarer til skriftlige opgaver, vidnesbyrd og karakterer.

b. Standpunktsbedømmelse
Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal der desuden foretages en evaluering af 
den enkelte elevs faglige kvalifikationer til ekstern brug. Dette sker ved føl
gende former for bedømmelse: vidnesbyrd, standpunktskarakterer, årskarak
terer og eksamenskarakterer. Der gives standpunktskarakterer og årskarakte
rer i hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer. Karak
tererne kan ledsages af et kort affattet vidnesbyrd om elevens anlæg for og ar
bejde i faget. Vidnesbyrd skal gives i de fag, hvor karakteren 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 (stand
punktsbedømmelse) gives to gange i løbet af skoleåret. Yderligere gives der 
årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer ved skoleårets slut
ning.
Standpunktsbedømmelse skal gives senest i marts måned. For at sikre ro om 
den første tids undervisning må der i 1. gymnasieklasse ikke gives standpunkt
sbedømmelse inden 1. december. 1 forbindelse med afgivelse afstandpunkts
bedømmelse samt umiddelbart før den endelig fastsættelse af årskaraktererne 
i de fag, der slutter med studentereksamen det pågældende år, drøftes elever
nes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.



sist og dermed gå op i reduceret pensum. Tilsidesættelse af disse pligter kan 
medføre bortvisning, eventuel overførelse til status som selvstuderende, dvs., 
at man skal op i hele det læste pensum, samtidig med at man måske også fra
tages muligheden for at få stoffet gennemgået ved at følge undervisningen. 
Endvidere bortfalder SU. — Skolen vil ved skoleårets begyndelse orientere om 
mødepligten og om reglerne for de varsler, som kommer før en eventuel bort
visning. Det kan nævnes, at for stort fravær eller manglende aflevering 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 — gymnasist
Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Opfyldelse af disse 
to pligter er en forudsætning for, at man kan indstilles til eksamen og dermed 
gå op i reduceret pensum. Der foretages eksamensindstilling både i 1., 2. og 
3.g. Hvis man på grund af forsømmelser eller manglende aflevering af skrift
lige 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, og 
alle årskarakterer bortfalder.

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 og mister samtidig retten til at modtage SU.

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 studievejlede
ren. 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 fle
re fag, gives eleven en advarsel. Hvis eleven er under 18 år, meddeles dette 
skriftligt til forældrene.
Hvis en elev trods advarsel ikke forbedrer sit fremmøde, kan rektor efter hø
ring af lærerforsamlingen træffe beslutning 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 og kan anke afgørelsen 
til Undervisningsministeriet, som herefter kan mildne eller skærpe rektorens 
afgørelse. En anke har ikke opsættende virkning.
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Efter 2. kursusår aflægges eksamen i samtlige fælles- og tilvalgsfag.
Eksamen omfatter også en større skriftlig opgave, der kan skrives i alle de fag, 
man har i 2. HF plus geografi.

Sygeeksamen — Reeksamination
Sygeeksamen
Hvis man på grud af sygdom bliver ude af stand til at møde til en eksamen el
ler bliver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kontoret. — Sy
geeksamen 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 studentereksamen, og ek

samen i faget udgår, kan man forlange eksamination i faget i august sam
me år.

b) Har man fået 5 og derover i årskarakter i et fag til studentereksamen, og i 
eksamenskarakter fået 00 eller 03, kan man forlange reeksamination i fa
get i august samme år. — Man kan forlange reeksamination i mere end et 
fag.

Ved tilmelding til reeksamination forpligter man sig til at møde op til den 
prøve, man har tilmeldt sig.
- 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.
HF-elever, som dumper efter 2. HF, kan gå til reeksamination i et eller flere 
fag efter eget ønske.
Hvis man ønsker reeksamination, skal man hurtigst muligt, senest 20. juni 
henvende sig personligt til kontoret, som vil hjælpe med rettidig tilmelding.

Det skal bemærkes, at der er ændringer på vej med hensyn til adgangen til at 
kræve reeksamination, som betyder en begrænsning for de nye elever.

MØDEPLIGT

Mødepligt — HF
Der er mødepligt og pligt til at udføre skriftlige opgaver. Opfyldelse af disse 
to pligter er en forudsætning for, at man kan indstilles til eksamen som kur-
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REGELAFSNIT:
Eksamen

Eksamen — Gymnasiet
Studentereksamen omfatter prøver i alle obligatoriske fag undtagen idræt, 
musik og billedkunst samt i alle valgfag.
Eksamen omfatter for hver elev i alt 10 prøver samt en større skriftlig opgave, 
der skrives i 3.g. Prøverne aflægges på de klassetrin, hvor eleven afslutter 
faget, og hvis man vælger faget som valgfag, bortfalder prøven på det obli
gatoriske niveau.
Alle elever aflægger efter 3. gymnasieklasse skriftlig prøve i dansk og i de 2-3 
fag, man har valgt på højt niveau. Efter 2. gymnasieklasse aflægger alle ele
ver på den sproglige linie skriftlig prøve i engelsk og alle på den matematiske 
linie skriftlig prøve i matematik.
Mens det således ligger fast, hvilke fag den enkelte elev skal til skriftlig eksa
men i, så fastlægges fagene til mundtlig prøve af Undervisningsministeriet 
ved en form for udtrækning.
Normalt lægges der 2 mundtlige prøver i l.g og 2.g tilsammen og 3-4 mundt
lige prøver i 3.g. Eleverne får først at vide, hvilke fag de skal til mundtlig ek
samen i, på deres sidste skoledag i maj.
Hertil kommer årsprøverne, som ikke tæller med i den endelige eksamen. I 
l.g skal alle elever i løbet af en uge udfærdige en danskopgave, og de sproglige 
skal til skriftlig årsprøve i engelsk, medens matematikerne skal til skriftlig 
årsprøve i matematik. I 2.g skal alle til skriftlige årsprøver i dansk og i de fag, 
man har valgt på højt niveau. Antallet af mundtlige årsprøver i l.g og 2.g be
stemmes således, at alle kommer til 3 mundtlige prøver hvert år incl. de af
sluttende prøver.
Endvidere er der en skriftlig terminsprøve i foråret i de fag, man skal til af
sluttende eksamen i om sommeren. Resultatet her er heller ikke medtællende 
i eksamensresultatet.

Eksamen — HF
Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, hvor undervis
ningen i faget slutter. Formning, musik og idræt ophører dog som fællesfag 
uden eksamen efter 1. kursusår, men kan alle tre vælges som tilvalgsfag i 2. 
Kursusår. Efter 1. kursusår afholdes eksamen i fysik/kemi, engelsk, matema
tik, biologi, geografi og tysk. Fagene kan dog videreføres som tilvalgsfag i 2. 
kursusår.
Kursister, der ønsker et eller flere af fagene som tilvalgsfag, kan undlade at af
lægge eksamen i faget/fagene efter 1. kursusår. Man skal så blot huske at mel
de fra på kontoret senest den 15. april.
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Teknisk-Administrativt personale

Inge Michaelsen
Sekretær
(Økonomi m.m.)

Birgit Poulsen
Kantinebestyrer

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

Ruth Ramussen
Kantinemedhjælp

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

Torben Kastholm
Pedel
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Adjunkt (SN)
Birgit Snetoft
Ranunkelvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 05 51 
Dansk - Fransk 
Studievejledning

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

Adjunkt (LØ)
Leif Østerholt
Vestervangen 36
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 63 66
Samfundsfag - Geografi 
Erhvervsøkonomi
Datavejleder
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Lektor (RA)
Helle Rasmusen
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

Adjunkt (IR)
Inge Rasmussen
Møllestensparken 50 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 18 32
Tysk — Dansk

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

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

St. Lektor (HS)
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 
42 A, 4.th.
1820 Frederiksberg C
Tlf. 31 21 47 26
Engelsk - Fransk
Boginspektor
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Adjunkt (BB)
Bodil Pedersen
Ved Lunden 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 44 02 42 
Biologi — Teknikfag

Adjunkt (JP)
Jørgen Petersen
Agervænget 38 
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 19 68 
Engelsk - Dansk

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

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

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

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

Adjunkt (HP)
Henning Petersen
Fredensvej 15 
2630 Tåstrup 
Tlf. 42 99 48 12
Spansk - Historie

Lektor (DR)
Daniel Radtleff
Vallekilde vej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 53 45 69 43
Dansk - Engelsk
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Adjunkt (AM)
Anne Mogensen
Chr. Hansensvej 34 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 90 34
Kemi - Idræt

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

Adjunkt (PM)
Peter Mortensen
Kirkevej 12 
4520 Svinninge
Tlf. 53 46 66 19
Engelsk — Tysk

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
Studievejleder

Adjunkt (EN)
Ebbe Neesgaard
Bukkerupvej 121 
4340 Tølløse
Tlf. 53 48 04 40 
Kemi - Fysik 
Naturfag

Lektor (PA)
Berit Pallisgaard
Rytterbakken 13
Gevninge
4000 Roskilde
Tlf. 42 40 22 42
Engelsk - Tysk
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Adjunkt (OK)
Ole Kofod
Fasanvej 16 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 92 53
Biologi — Idræt
Datavejleder

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard
Bjergmarken 19, l.th. 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 11 85
Matematik — Fysik

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

Adjunkt (HL)
Hanna Lundgren
Seidelinsvej 17 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 12 47 
Dansk - Idræt

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

Adjunkt (EL)
Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 44 21 13 
Engelsk - Russisk

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

Lektor (HM)
Hemming Martin
Bygvænget 36, Tuse 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 91 06
Engelsk - Psykologi
Gæsteelever
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Adjunkt (LG)
Lars Gaunø Jensen
Barsebæk 7 C 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 91 42
Historie - Idræt

St. Lektor (GK)
Gunver Kelstrup
Lysmosevej 2 
Sdr. Jernløse 
4420 Regstrup 
Tlf. 53 48 34 94 
Dansk - Tysk

Adjunkt (PJ)
Per SelvagerJensen
Ventedgaardsvej 1 F
Knabstrup
4440 Mørkøv
Tlf. 53 47 34 81
Matematik - Fysik
Naturfag

Lektor (JK)
Jette Kjeldsen 
Vesterbrogade 19, 4.th., 
1620 København V.
Tlf. 31 24 92 24
Engelsk - Dansk 
Fagkonsulent i Engelsk

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

Adjunkt (AK)
Anders Kloppenborg
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 00 96
Samfundsfag - Idræt
Kostinspektion

Adjunkt (LJ)
Lars Ole Justesen
Stenstrupvej 78 
4573 Højby
Tlf. 53 42 00 53
Kemi - Fysik

Adjunkt (MK)
Mette Knudsen
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 34 22
Samfundsfag - Dansk
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Adjunkt (GH)
Gregers Hoff
Classensgade 13, 2. th 
2100 København 0. 
Tlf. 31 38 66 91 
Musik - Dansk

Adjunkt (KH)
Karen Højland
Kirkebakken 6, Vallekilde 
4534 Hørve
Tlf. 53 45 73 53
Musik — Idræt

Lektor (HO)
Stig Holm
Fladehøj 59 
4534 Hørve
Tlf. 53 45 65 16
Historie - Religion
Bibliotekar

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

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

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

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

Adjunkt (JJ)
John Jensen
Rosenvænget 29 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 02 98
Dansk - Samfundsfag
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Adjunkt (BG)
Bente Gundel
Klosterengen 57 
4000 Roskilde 
Tlf. 42 37 04 58 
Engelsk - Idræt

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

Lektor (OH)
Ole Hannibal
Østermarken 7 
Sæby
4070 Kr. Hyllinge 
Tlf. 42 40 45 49 
Musik

Årsvikar (DH)
Dorte Hedegaard
Stranddalen 21 
4571 Grevinge 
Tlf. 53 45 93 60
Tysk

Lektor (CH)
Claus Hansen
Knudskovparken 5 A 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 93 22
Tysk - Historie - Old.
Studievejleder

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

Lektor (JB)
Jørgen Bugge Hansen
Skovhusvej 52
4350 Ugerløse
Tlf. 53 48 84 67
Geografi - Samfundsfag
Studievejleder

Lektor (VH)
Vibeke Hertz
Højholtvej 2 
4340 Tølløse
Tlf. 53 48 96 91
Historie - Religion
Studievejleder
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Lektor (TC)
Torben Christensen
Urtehaven 13 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 42 44
Geografi

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

Årsvikar (HD)
Helle Elisabeth Dam
Adolph Steens Allé
6, 2.th.
1971 Frederiksberg C 
Tlf. 31 37 26 30 
Billedkunst - Dansk

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

Årsvikar (AD)
Annette Dinesen
Møllerjorden 26 
4320 Lejre 
Tlf. 42 38 00 41 
Dansk — Idræt

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

Rektor (BF)
Birger Friis
Ved Lunden 10 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 07 28
Matematik - Fysik

Lektor (KG)
Kim Gregersen
Egholmvej 20 
2720 Vanløse 
Tlf. 31 71 43 85 
Dansk - Russisk 
Studievejleder 
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ANSATTE PÅ STENHUS GYMNASIUM OG HF - LÆRERNE

Lektor (TA)
Torben Andreasen
Svalevej 4 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 46 13
Matematik
Skemalægger

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

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

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

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

Lektor (DC)
Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 33 05 
Historie 
Oldtidskundskab

Adjunkt (BY)
Petur Bay
Godthåbsvej 48 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 95 18
Geografi
Samfundsfag 
Formand for Pædago
gisk råd

Lektor (G C)
Gorm Christensen
Drosselvej 28
2000 Frederiksberg
Tlf. 31 10 62 14
Tysk
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Telefonkæde
Hver klasse og hvert valghold bør udfylde og aflevere en telefonkæde på kon
toret til anvendelse i tilfælde af skemaændringer og lignende. En model for en 
sådan telefonkæde er aftrykt i dette årsskrift.

T erminsprøve
For alle 2.g'ere afholdes en terminsprøve’! foråret. Prøven er for matemati
kerne i skriftlig matematik og for de sproglige i skriftlig engelsk.
For alle 3.g'ere afholdes ligeledes en terminsprøve om foråret. Denne prøve 
omfatter de fag, hvori eleven skal til skriftlig eksamen.

Tilvalg
Se "Valgfag"

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.

U dvekslingsstudenter
Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse elever følger en be
stemt klasses normale undervisning. Kontaktperson er Hemming Martin 
(HM).

Valgfag
Eleverne i de kommende l.g-klasser skal i slutningen af skoleåret vælge et 
valgfag, som de vil følge i 2.g, og 2.g'erne skal vælge tre fag, som de vil følge 
i 3. g. En nærmere orientering om de fag, der kan vælges imellem, vil blive gi
vet dels til eleverne, dels til elever og forældre ved forældrekonsultationen i 
starten af 1992.

HF'erne skal også foretage en række tilvalg i løbet af første kursusår. Studie
vejlederne vil vejlede grundigt om dette.
Både gymnasieelever og HF'ere er velkomne til at søge vejledning vedr. til
valg hos studievejledere og faglærere.

Vidnesbyrd
I forbindelse med karaktergivningen gives vidnesbyrd for elever, hvis karak
ter er 6 eller derunder, hvis karakteren i et fag er faldet 2 point eller mere, el
ler hvis rektor og lærerne finder det påkrævet.

Årsprøve
Kun aktuel for gymnasieelever. Se regelafsnittet bag i hæftet.
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Specialundervisning
for gymnasium og HF. I ganske særlige tilfælde kan der gives specialunder
visning. Undervisningen varetages af Inger Linding fra grundskolen. Kon
taktperson for gymnasiet og HF er for tiden Birgit Snetoft.

Statens uddannelsesstøtte (SU)
Se afsnittet om studievejledning.

Stenhus-Nyt
er skolens interne avis, som ca. hver anden måned bringer informationer til 
elever og forældre om små og store begivenheder i skolens liv.

Stenhussamfundet
Forening 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 stu
diekredse: Betjening af dataanlæg, psykologi, dramatik, skak, elektronik, fi
skeri og filosofi.

Studievejledning
Se afsnit herom andetsteds.

Større skriftlige opgaver
I 3.g udarbejdes inden for en uge i perioden 15. november til 31. januar en 
større skriftlig opgave. Den normale undervisning er aflyst i denne uge. Op
gaven skrives i et af fagene dansk eller historie eller i et af elevens valgfag på 
højt niveau. Den enkelte elev vælger selv et fag, opgaven skal skrives i.
Nærmere oplysninger om tidsterminer kommer i Stenhus-Nyt efter som
merferien sammen med årsplanen.

Støtteforening
Se afsnit herom andetsteds.

Sygeeksamen
Se regelafsnittet bag i hæftet.

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

53 43 64 65
53 43 64 65
53 43 64 65
53 43 64 65
53 43 89 24
59 44 58 80



Skolens fødselsdag
er den 4. september. Den fejres ved en stor fødselsdagsfest hvert andet år. 
Overskuddet går til elevaktiviteter. Der bliver en stor fødselsdagsfest i år!

Skolebestyrelse
Se "Bestyrelse"

Skriftlige opgaver
Pligten til at aflevere skriftlige opgaver er helt ligestillet med mødepligten, og 
rettidig aflevering er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Skriveværksted
Da gymnasiereformen bl.a. har betydet indførelse af større skriftlige opgaver 
i flere fag, har vi efter ansøgning fået bevilget mulighed for at stille lærere til 
rådighed visse eftermiddage for elever, som ønsker at indhente råd og vejled
ning i forbindelse med skriftlige arbejder. Der vil blive orienteret om ordnin
gen tidligt i det nye skoleår.
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september. 1 år er det kun afgangsklasserne, der kan rejse, og disse rejser er 
allerede planlagt. 1 1992 er det 2.g'erne og 2.HF'erne, der kan rejse i 3.g'ernes 
terminsprøveuge i foråret. Eleverne vil høre mere om dette tidligt i det nye 
skoleår.

Rektor
Rektor Birger Friis (BF) træffes på sit kontor i tidsrummet 12.10-13.00. Alle 
kan personligt eller pr. telefon henvende sig til rektor angående problemer i 
forbindelse med undervisning, eksamen og skolegang i øvrigt.

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 "fing
re" og i bordtenniskælderen.
Rygning er tilladt på lOOm-gangen og i de tilstødende studieområder — her
under området ved fodbadet — samt i studieområderne lige foran indgangen til 
fysikafdelingen. Hele fodbadet er røgfrit under møder og fællesarrangemen
ter.

SEF
Stenhuselevernes festudvalg (se fester).

Skoleblad
Der findes for øjeblikket ikke noget elevredigeret skoleblad, men vi ser frem 
til, at initiativrige elever tager ideen op, så "FRIT PROSIT", eller hvad bladet 
nu måtte komme til at hedde, kan komme "på gaden" igen.

Skolemøder
Hver uge afholdes i et frikvarter et fællesmøde for elever og lærere, hvor der 
gives informationer af enhver art, og hvor klasserne på skift deltager med lidt 
underholdning.
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I sager vedrørende antal hold og klasser, time-fagfordelingsplaner, stillings
opslag forsåvidt angår fagkombinationer, skolens budget, større byggesager 
samt bortvisning af elever skal lærerrådet høres, inden rektors endelige afgø
relse.

Reeksamination
Se afsnit om sygeeksamen og reeksamination.

Regelsamlingen
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.

Regnestue
I nogle perioder af skoleåret kan elever arbejde med deres skriftlige matema
tikopgaver på skolen efter normal skoletid, samtidig med at en lærer er til ste
de og fungerer som konsulent. Der er tale om en forsøgsordning, som er be
vilget af amtet. Eleverne vil blive orienteret nærmere om dette tidligt i det 
nye skoleår.

Rejseuge
Længere rejser til udlandet foregår i 1991 fra den 23. september til den 27.
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Opslagstavler
1) Ved hovedindgangen
Her opsættes dagsaktuelle meddelelser fra kontoret om skemaændringer, af
lysninger 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 opholdsare
aler 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 akkorden skal holdes. For os er det et spørgsmål 
om magelighed, for rengøringspersonalet et spørgsmål om hårdt arbejde. Ryd 
op efter dig selv.

Papir
Eleverne skal selv afholde udgifter til papir mv.

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 pedeller 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.

Pædagogisk råd for gymnasium og HF
består af rektor og skolens lærere. En af lærerne vælges til formand for et år 
ad gangen. Desuden vælges en næstformand og en sekretær. Formanden le
der sammen med disse to møderne. I indeværende skoleår er Petur Bay for
mand.
I sager vedrørende forsøgsundervisning, anskaffelse af undervisningsmidler, 
principper for ekskursioner, studierejser og praktikophold, introduktionsda
ge, studiedage, emnedage og årsprøver afgiver lærerrådet en indstilling til 
rektor.

28



Kontaktlærere/Klasselærere
Som noget nyt vil vi i det kommende skoleår etablere en klasselærerfunktion 
for l.g'erne og l.HF'erne, medens der til de øvrige klasser vil være knyttet en 
kontaktlærer, der formidler information til og fra klassen.

Kontoret
Findes for gymnasium og HF ved hovedindgangen. Kontoret for gymnasium 
og HF er åbent alle dage fra 10.30- 12.10. Vær søde at respektere denne åb
ningstid!

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. Kontakt
personer: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostinspektørerne.

Legater
Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøjtidligheder
ne. Georg Ulrichs mindelegat, Kitt's legat og Lennart Tofts mindelegat. Des
uden uddeles Stenhusfaklen og Fiduspokalen samt en række bogpræmier.

Lommeregnere
Eleverne skal i begyndelsen af skoleåret anskaffe sig en matematiklommereg
ner. 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 foretager eksamensindstilling og rådgi
ver elever med hensyn til oprykning i næste klasse. Desuden indstilles til rek
tor, om der skal gives advarsel pga. af forsømmelser eller manglende afleve
ring af opgaver e.l.

Mødepligt
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Oprykning
Se regelafsnittet bag i hæftet.
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Kantinen
Åbningstiderne for kantinen er 09.00 - 09.20, 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. Vi har en 
"ryd-op-ordning", som betyder, at de enkelte klasser på skift en uge ad gan
gen 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 (Gym
nasiet og Grundskolen). Brugergruppen varetager den daglige drift af kanti
nen og igennem "den røde postkasse" ved "fredsvæggen" i kantinen modta
ges kommentarer og forslag til forbedringer af kantinens forhold i det hele ta
get-

Karakterer
gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftlige fag, og af lærer og cen
sor i fællesskab ved de mundtlige eksaminer. Dette gælder både for gymnasi
um og HF. I gymnasiet gives desuden årskarakterer af læreren ved skoleårets 
slutning og standpunktskarakter i december og i marts.
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Inspektion
Inspektorerne er rektors hjælpere. Inspektorerne Klaus Brems (KB) og Su
sanne Holm (SH) leder skolens administration. KB er rektors stedfortræder. 
De træffes på kontoret, se træffetiderne på døren.
Boginspektorerne Peter Holst (HT) og Kirsten Seltorp (KS) forestår alle ind
køb af undervisningsmidler og sørger for udlevering af lærebøger. AV-inspek- 
tor Thorkil Petersen (TP) har ansvar for alle audiovisuelle hjælpemidler på 
skolen — herunder sproglaboratoriet.

Introduktion
I tre 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 introduk
tionsdagene er der arrangeret forskellige aktiviteter, der alle har til formål at 
præsentere de nye elever for skolen. Den efterfølgende fredag bliver der ar
rangeret en udflugt klassevis.
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Fællesudvalget
er et af de vigtigste udvalg på skolen. Det er et kontaktorgan mellem rektor, 
pædagogisk råd og elever. Det består af rektor, elevrådsformanden og for
manden for pædagogisk råd samt yderligere tre elever og tre lærere, valgt af 
de respektive grupper.
Fællesudvalgets opgaver er gennem gensidig information og forhandlinger at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Fællesudvalgets arbejdsområ
de er bl.a. introduktionsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse. Alle 
sager vedr. elevernes trivsel behandles også i dette forum bl.a. faciliteter, 
praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefe
ster, skoleteater og sportsstævner.

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

Gæsteelever
Se udvekslingsstudenter.

Historieopgaven
I 2.semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opgaven skal godken
des af historielæreren og er en forberedelse til den større skriftlige opgave i 
2.HF.
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ker naturligvis ved skolens faste koncerter til jul og forår, men også tit ved an
dre arrangementer på skolen eller i omegnen.
Sammenspilsgruppen er et band for lidt øvede instrumentalister. Besætnin
gen er blæsere, rytmegruppe og sang. Repertoiret omfatter Salsa, Rythm & 
Blues og jazz/rock. Orkestret medvirker som koret ved talrige arrangemen
ter, 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 skolens idrætslæ
rere som ledere. Sidste skoleår blev der bl.a. dyrket basketball, volleyball og 
fodbold, men der vil også være mulighed for aktiviteter som håndbold, bad
minton m.m.

Fællestimer
I løbet af et skoleår vil der blive afholdt mindst otte fællestimer. Deltagere og 
program vil blive annonceret i god tid i forvejen. Fællestimernes program be
står af foredrag, oplæsning, teater eller musik.
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Fester
Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselevernes fest
udvalg). 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 sko
lens forsikring brille- og tandskader. For grundskole- og kostelever er tegnet 
en fuldtidsulykkesforsikring.

Forsømmelser
Se regelafsnittet bag i hæftet.

F orældremøder/kon taktmøder
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 forældre og faglærerne. For de nye klas
ser (l.HF og l.g) vil der blive et møde først i skoleåret, hvor man møder sko
len 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 understreges, at ele
ver over 18 år er myndige, og at skolen derfor ikke i samme omfang som over 
for yngre elever kan indgå i egentlige forældrekonsultationer.
I det første nr. af Stenhus Nyt efter sommerferien vil der være en samlet plan 
for årets aktiviteter, herunder forældremøder. Endvidere udleveres indbydel
ser til eleverne ca. to uger før hvert møde.

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.

Fritimer
På opslagstavlen ved hovedindgangen skal man hver dag orientere sig om 
eventuelle skemaændringer, herunder aflysnings-, vikar- og fritimer. I friti
merne kan man opholde sig i kantinen eller ved arbejdspladserne i studieom
råderne. 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.

Frivillig musik og idræt
Skolens faste musikaktiviteter er Stenhuskoret og sammenspilsgruppen. 
Alle med interesse for korsang kan være med i koret, uanset forudsætninger. 
Vi synger både mindre og større værker, både rytmisk og klassisk, og ofte i 
samarbejde med andre skolers kor og med forskellige orkestre. Koret medvir-
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Elevtelefoner
findes i kantinen, på "Hundredmetergangen" ved kantinen samt ved boldspil- 
hallen (mønttelefoner). Lærerværelsets telefoner må ikke benyttes.

Emneuge
Nogle år afholdes en emneuge, hvor det normale skema brydes op. I de senere 
år har dette været tilfældet for alle elever i 1.- og 2.g samt l.HF hvert år i
3. g's og 2.HF's rejseuge, som ligger tre uger før efterårsferien.

Ferieplan
For skoleåret 1991/92 er fastlagt følgende fridage og ferier (de nævnte dage 
medregnes):

Sommerferie: Skolegangen begynder onsdag den 7. august.
Efterårsferie: Mandag d. 14. oktober til fredag d. 18. oktober.
Juleferie: Mandag d. 23. december til fredag d. 3. januar.
Vinterferie: Mandag d. 10. februar til fredag d. 14. februar.
Påskeferie: Mandag d. 13. april til mandag d. 20. april.
St. Bededag: Fredag d. 15. maj.
Kr. Himmelfartsdag: 
Pinseferie:

Torsdag d. 28. maj.
Mandag d. 8. juni.

Sommerferie: Mandag d. 22. juni.
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EDB
EDB indgår som en integreret del af undervisningen i de forskellige fag. Un
dervisningen indledes med et brugerkursus i l.g/l.HF med hovedvægten på 
tekstbehandling og regneark. Undervisningen varetages af de fag, der har 
skriftligt arbejde på dette klassetrin.
Skolens edb-anlæg er opstillet i lokale 18, og kan frit benyttes af alle på tids
punkter, hvor datalokalet ikke er optaget af undervisning. I biblioteket er der 
opstillet to computere, som er til rådighed i bibliotekets åbningstider.

Eksamen
Alle elever modtager inden sidste skoledag en orientering om eksamensvilkår 
af rektor samt en skriftlig orientering, der består af de dele af regelsamlingen 
(se andetsteds), der har med eksamen at gøre.

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 rejseomkostningerne. 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. Vi holder møde ca. en gang om ugen, fortrinsvis i skoletiden. Elev- 
rådsrep. opgave er at formidle diskussionerne fra elev- og pædagogisk råd ud 
i klasserne, og at repræsentere deres klasse over for resten af elevrådet. De 
nye 1. klasser skal sørge for at vælge elevrådsrep. med det samme, da elevråds
arbejdet går i gang straks efter sommerferien. Gennem elevrådet vælges to 
repræsentanter til bestyrelsen. Vi har også fire rep. i fællesudvalget, hvor 
problemer/forslag mellem lærere og elever diskuteres. Desuden deltager vi i 
diverse løse udvalg og er således med til at tage alle fælles beslutninger på 
skolen. For at koordinere elevrådenes indsats over for amtskommunen er 
elevrådene på alle gymnasie- og HF-uddannelser i amtet gået sammen i Vest
sjællands Amts Fælleselevråd, VAFE. Stenhus er elevernes "arbejdsplads", 
derfor er vi tilsluttet Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS og 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende, LAK. De kan sammenlignes 
med en form for fagforeninger og står til rådighed med hjælp, råd og vejled
ninger i alle studiespørgsmål. DGS og LAK er vores talsmænd over for Chri
stiansborg i sager, der vedrører studiepolitik. Elevrådets struktur diskuteres 
hvert år omkring januar/februar, hvor også to nye formænd vælges.
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Træffetider kan ses uden for boginspektors kontor. Åbningstider i bogkælde
ren 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.

Bogudlån
Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal anvendes i under
visningen. 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. Mangler det stempel, der an
giver hvor navnet skal skrives, kan dette fås i bogkælderen. Elever, som efter 
gentagende påmindelser ikke overholder de nævnte regler for boglån, henvi
ses til at anskaffe sig bøgerne på egen bekostning. Se i øvrigt opslagstavlen 
ved kantinen.

Amtet kan pålægge elever selv at anskaffe undervisningsmidler i begrænset 
omfang og at betale en afgift for fotokopier.

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

Brand
Der er i alle klasselokaler ophængt instruktioner, som skal følges i tilfælde af 
brand. Læs disse omhyggeligt, så du ikke er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis 
uheldet er ude!

Bus og tog
Der er direkte forbindelse mellem Stenhus og stationen om morgenen og ved 
normal skoletids ophør kl. 13.45 samt kl. 14.40. Eleverne skal selv betale for 
denne befordring. Odsherredtoget standser ved trinbrættet på Stenhusvej, ef
ter de nye togtider også på vej mod Holbæk station kl. 14.30 og 15.30.

Cykelparkering
Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede parkeringsplad
ser. For at sikre sig effektivt mod tyveri, bør man anskaffe sig en kraftig 
kæde, hvormed cyklen kan fastlåses til cykelstativet. Skolen har ingen forsik
ring, der dækker cykeltyveri.

Danskopgaven
HF'erne arbejder i dansk i slutningen af 1. semester med et projekt, som ud
munder 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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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 175 kr af de månedlige transportudgifter. Beløb her
udover godtgøres af amtskommunen efter ansøgning, kvartalsvis bagud. Ele
verne skal således selv købe månedskort på de almindelige salgssteder.

Bestyrelse
Bestyrelsen på Stenhus Gymnasium og HF består af:
1 amtsrådsmedlem - Niels Møller Andersen
1 kommunalbestyrelsesmedlem — Svend Ebbe Jørgensen
1 skoleinspektør - Eyvind Lippert
3 forældre - Johan Buchhorn, Gerd Steensberg, Karen Liebermann
2 elever - Stine West Nielsen - Henrik Falch Pedersen
3 personalerepræsentanter - Rita Mørch - Mette Knudsen - Claus Hansen
Johan Buchhorn er formand og Mette Knudsen er næstformand.
Rektor Birger Friis er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er besty
relsens sekretær.
Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, ordensregler, ferieplan, 
fagudbud og antallet af elever i klasserne inden for de af amtsrådet fastsatte 
rammer. Endvidere skal bestyrelsen tage sig af større byggesager og sociale 
opgaver og kan udtale sig til amtsrådet i alle sager vedrørende skolen.

Valget af amtsrådsmedlem, kommunalbestyrelsesmedlem og skoleinspektør 
foregår hvert fjerde år. Valget af forældre- og elevrepræsentanter foregår 
hvert andet år, næste gang i efteråret 1992, og valget af personalerepræsen
tanter foregår hvert år.

Biblioteket
findes på "Hundredmetergangen". Stig Holm (HO) er bibliotekar. Bibliote
ket kan anvendes som læserum, og der er skrivemaskiner og tekstbehand
lingsanlæg til rådighed. 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 principielt et laboratoriebibliotek, dvs. at hjemlån kun kan finde sted i stu
dieøjemed. Låneren er ansvarlig for de lånte bøger og skolen kan gøre erstat
ningskrav gældende. Åbningstider ses ved indgangen til biblioteket.

Bogdepot/Boginspektor
Fra skolens bogdepot administreres udlånet af lærebøger og klassesæt til ele
verne. Boginspektorerne Peter Holst (HT) og Kirsten Seltorp (KS) varetager 
dette job. Man kan henvende sig til dem, hvis der etproblemer med bøgerne.
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ABC FOR STENHUS
Adresseforandring
Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon mv. skal straks meddeles 
skriftligt til kontoret.

Allekald
Der er højttalere i alle klasser og fællesområder. Gennem dette anlæg sendes 
vigtige meddelelser fra kontoret og ringning ved timernes begyndelse og af
slutning. Hvis eleverne ønsker at benytte højttalerne, kan de henvende sig på 
kontoret. Benyttelse af allekald kan som hovedregel kun finde sted i begyn
delsen af 3. time.

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. Ele
verne vælger selv fag og træffer aftale med faglæreren, som formulerer opga
ven. Eleverne får ordlyden på opgaven en fastlagt dag inden for perioden 
1.12-28.2, og har derefter undervisningsfri i en uge til at skrive opgaven.

Arbejdspladser
er indrettet til eleverne i studieområdet i "JUNGLEN" og i biblioteket. Da an
tallet af pladser er begrænset, er det nødvendigt, at gruppearbejde og støjende 
aktiviteter foregår i studieområderne ved 100 m-gangen.
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STENHUS REJSEFONDS STØTTEFORENING
Studierejser til f.eks. Østeuropa, Rom eller Athen er et værdifuldt indslag i et 
gymnasieforløb, men for mange elever kan det være et stort problem at få råd 
til at tage med. Gennem adskillige år har Stenhus Rejsefond forsøgt at hjælpe 
de elever, som havde størst behov. Midlerne hertil - renteafkast fra et beløb, 
Stenhussamfundet i sin tid skænkede skolen - har imidlertid været beskedne, 
nærmest en dråbe i havet.
Derfor besluttede lærerrådet ved et møde i marts 1990 at danne Stenhus Rej
sefonds Støtteforening, hvis eneste formål er at skaffe midler til Rejsefonden, 
så flere elever kan få støtte herfra. Alle kan blive medlemmer, f.eks. ved at 
indsende et beløb på en giroblanket. Kontingentets størrelse er frivillig, dog 
mindst 20 kr. om året.
Desuden er det tanken, at foreningen skal skaffe sig indtægter på andre må
der, f.eks. fra arrangementer på skolen.

Dorte Haar Carlsen 
Kirsten Bodekær 
Ingelise Nielsen

Åbent Stenhus
Vi har nu gennem et par år i samarbejde med Folkeuniversitetet i Holbæk til
budt kurser til interesserede, herunder ikke mindst mennesker, der er knyttet 
til Stenhus på den ene eller den anden måde. Vi har kaldt initiatiavet Åbent 
Stenhus, og vi har hidtil gennemført kurser i matematik (Kaos og fraktaler) 
og i oldtidskundskab (Antikken og os) med i alt otte Stenhus-lærere som un
dervisere og en pæn tilslutning. Kurserne er afviklet en række aftener på 
Stenhus, og vi forventer at kunne fortsætte rækken med nye kurser i videre
gående matematik og om Pompeji.

Udover samarbejdet med Folkeuniversitetet, som vi er meget glade for, på
tænker vi under samme overskrift at afholde andre aktiviteter, herunder en 
række sang- og musikaftener, hvor det indbudte publikum vil få lejlighed til 
selv at synge med. Herom mere senere - i det helt uundværlige Stenhus- 
Nyt!
Kontaktperson for Åbent Stenhus er Henrik Schovsbo, som man i givet fald 
er velkommen til at kontakte direkte på telefon 53 43 47 22 for yderligere op
lysninger, men se i øvrigt Folkeuniversitetets program!

Henrik Schovsbo
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Ledsaget af Inge Gildberg og Hemming Martin, der fungerede som tur-guider, 
travede vi London tyndt og oplevede mange spændende ting. Old.undervis
ningen blev pludselig en realitet, da Inge i sit es levende fortalte om det gamle 
Grækenland på British Museum. En tidlig formiddag oplevede vi en retssag i 
Old Bailey, vi så Tower of London, Set. Paul's, markedet på Portobello Rd., 
og nogle af os var heldige at se den flotte musical "Starlight Express". Et af 
højdepunkterne var en dag i den gamle universitetsby Oxford, hvor vi blev 
guided rundt på University of Oxford og fik et fantastisk godt stemningsbil
lede af, hvordan det er at studere der. Der var selvfølgelig også tid til at inspi
cere London by night, hvor vi gik ud at spise (sjældent andet end fastfood), på 
pub og nogen vovede sig ud på diskotekerne. Værelserne på "hotellet" blev 
også flittigt benyttet til vilde udskejelser, og det var ikke småting personalet 
måtte stå model til under oprydningen af værelserne.
Alt i alt en helt fantastisk tur, præget af godt humør og glade mennesker. Tak 
til 3.a for et godt sammenhold og tak til Hemming og Inge, fordi de holdt os 
ud, og ikke tog hjem før ugen var ovre.

På vegne af 3.a, 
Kristine og Camilla 
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Hensigten med kurset var selvfølgelig tildels at forøge elevernes idrætslige 
præstationer, og en uge med instruktion og praktik i turski/langrend - ca. 
seks timer daglig — samt idrætsteori i forbindelse med disse discipliner, havde 
en vis virkning. I form af tests og personlige vurderinger sås tydelig frem
gang for de flestes vedkommende.

Man må sige, at det faglige indhold i denne studietur kom mere til sin ret end 
man ofte oplever, og turen bar tydelige præg af god forberedelse samt store 
forventninger og motivation hos eleverne.
Lørdag den 19. januar gik turen tilbage til civilisationen, og dermed til nyhe
derne om Golfkrigen og Kong Olafs død, og det var en træt flok fjeldaber, der 
søndag morgen kl. 07.30 nåede Holbæk. Man fornemmede stadig Golsfjel- 
dets stilhed, og ville egentlig gerne tilbage igen, og alligevel ... Ude er godt, 
men hjemme er bedst.

Martin Holm, 3.u

Studietur til London — september 1990
I år valgte de matematiske 3.g-klasser at tage østpå, de to andre sproglige 
klasser holdt sig i Central- og Syd-Europa, mens vi, 3.a bestemte os for at 
tage til London. Det var dels pgr. af de mange kulturelle tilbud, et rimeligt 
prisniveau, men også fordi hele klassen har engelsk på højt niveau.
Efter at have overlevet den noget voldsomme overfart indfandt vi os det sted, 
hvor vi skulle logere, ikke at forveksle med et hotel, men lignende. Inden 
længe fandt vi en stampub, The Duke of York, og følte os allerede godt etab
lerede. Engelske pub'er er en oplevelse i sig selv. Stemningen kan næsten be
skrives som æstetisk. Den civiliserede form, hvorunder folk indtager en stille 
pils eller opbygger en længere varende brandert, eksisterer ikke andre steder 
i Europa. Vi boede nær Victoria Station, og det var dejlig centralt, hver gang 
vi skulle ind til hjertet af byen.
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Stenhus-elever på studierejse
Også i skoleåret 1990/91 blev der gennemført mange studierejser. Blandt de 
mange spændende ture har vi valgt to ud, nemlig idræt-mellemniveauhol- 
dets og HF-tilvalgsholdets rejse til Norge og 3.a's studietur til London:

Studietur til Norge
Fredag den 11. januar lettede 41 elever og 4 lærere fra Stenhus Gymnasium 
& HF anker fra Holbæk station og begav sig mod det høje nord. Målet var 
Golsfjeldet i Norge, hvor der de næste ni dage skulle praktiseres skiløb i den 
storslåede norske natur.
Efter en veloverstået bustur på ca. 15 timer var forventningerne selvfølgelig 
store, og man kan vist roligt — og ganske uden overdrivelse — sige, at ingen 
blev skuffet. Alt var i top, og masser af sne og sol gjorde de i forvejen smukke 
omgivelser endnu smukkere.
Indlogeringen forløb smertefrit, og allerede to timer senere var vi på ski, og 
det var lidt af en opvisning! Mange havde aldrig stået på ski før, og andre igen 
havde kun prøvet enkelte gange i det jævne danske landskab, så det var et no
get spredt og noget udmattet felt, der et par timer senere vendte tilbage til 
hytterne.
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Sport på Stenhus
Vi har bedt to sidste års 3.g-elever, som kæmpede for skolens ære på Volley- 
ball-holdet om at give en stemningsberetning:

Skolevolley
Det var i år, det endelige slag skulle stå. Som 3.g'ere havde vi chancen for at 
bringe os selv til gymnasiernes landsmesterskab i Jylland.
Vi startede på egne brædder med den indledende runde. Det begyndte, trods 
middelmådig coaching af Jens Færch, forrygende og en sikker sejr blev hevet 
hjem, selvom enkelte spillere hellere ville køre motorcross op ad Stenhusbak
ken. Det var alt i alt et jævnbyrdigt stævne, hvor udelukkende vores enorme 
rutine sendte os videre i turneringen.
Det var en råkold morgen, vi mødtes på Holbæk station. På grund af en druk
skade måtte vi stille op med en ny spiller, men vi kom af sted og både 2. og 
3.g'ere var opsat til det yderste. Det skal dog pointeres, at 2.g'erne ikke havde 
mulighed for overhovedet at komme til landsmesterskaber. En enkelt Kings 
og lidt fingerslag og vi var klar til det helt store brag, i en kamp mod Slagelse. 
Det var et godt hold, som udelukkende bestod af klubspillere, men vi iførte os 
vores fjedersko og hamrede svineblæren i gulvet.
Forrygende spil, må det kaldes, men det til trods måtte vi se os slået i en fem
sætter.
Knap fem minutter efter gik den løs igen og vi måtte slæbe vores udmattede 
kroppe ind på banen. Mildt sagt var det ikke Nordeuropas bedste hold, vi 
mødte, men udmattelse overmandede vores utrolige sejrsiver og vi præstere
de den, til dags dato, største sportslige fiasko i Birger Friis' karriere. Med ne
derlaget sagde Stenhus farvel til turneringen og vi kunne tage hjem, kun 
holdt oppe af den formalitet, at næste dag bød på otte spændende skoletimer.
Tak for spillet og i år.

Kim Nibe Nielsen, 3.a
og Simon Dinsen Hansen 3.w
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STENHUS, NÅR DER
IKKE UNDERVISES
Stenhus er andet og mere end undervisning. Skolen tilbyder en række frivil
lige aktiviteter: Studiekredse, kor, samspil, teater og frivillig idræt samt stu
dierejser. Har du lyst og/eller talent for noget af dette, kan du melde dig og på 
den måde blive klogere på dig selv, dine kammerater og din omverden, og du 
vil komme ind i nye fællesskaber. De mange tilbud er en vigtig del af skolens 
liv, og de giver dig oplevelser, som du vil huske længe. Hvis du blot har lyst 
til at høre god musik, danse og være sammen med kammeraterne, kan du del
tage i vore forskellige fester bl.a. den store skolefest d. 23. november.
Du kan læse nærmere om ekstra-tilbuddene i "ABC for Stenhus", men vi har 
bedt nogle af vore elever om at skrive om deres personlige oplevelser i forbin
delse med musik, sport og studierejser.

Fra musiklivet på Stenhus
Pernille Jørgensen fra sidste års 3.g musikhøjniveauhold fortæller om skole
årets største musikalske begivenhed, nemlig opførelsen af koncertudgaven af 
musicalen "Chess":

CHESS i Vestsjælland
Det hele startede i efteråret 1990, hvor 3.g's højniveauhold i musik begyndte 
at øve på "Chess".

Vi skulle sammen med et 60-mand stort symfoniorkester og et kor på ca. 100 
mennesker være "backinggroup" for de i alt fem solister.
Alle, der medvirkede, var amatører på nær de to solister Preben Kristensen og 
Kirsten Siggaard.
Vi i musikklassen øvede vores indsatser alene med vores lærer, Ole Hannibal, 
og efter en måned sang vi det for første gang sammen med solisterne. Deref
ter tilbragte vi tre lørdage med at øve, hvor til sidst alle medvirkede. I novem
ber og december blev der afholdt koncerter i henholdsvis Holbæk, Kalund
borg, Slagelse og Ringsted. Alle fire steder blev det en kæmpe succes og straks 
derefter blev der arrangeret to ekstra koncerter.
Der er ingen tvivl om, at vi alle fik noget både fagligt og fornøjeligt ud af det. 
Det kan godt være hårdt med al den venten imellem prøverne, og når man kl. 
7.30 mandag morgen vågner efter en koncert - så er man træt! Men det var 
rigtig godt!
Det sidste træk i Chess bliver først taget, når vi den 1. juni skal ind i selveste 
Tivoli og afholde koncert.
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Sådan er HF opbygget...
1 . HF

29-30 
TIMER

DAN

O 0 
O

HIS

O 0
O

I DR

O O

BIO/GEO/ 
FYS+KEM

MAT

O O
O O

O

TYF/
FRF
O O
O O

ENG

O O
O O

BIL/ 
MUS 
O O

*

O O
O O

(O) *

O
O

2. HF DAN HIS SAM REL V . -AG 1 V. FAG 2 /.FAG 3

MIN. 24
TIMER

O O
O O

O 0
O

O O O O
O

O O
0

O O
O

0 O
O O

* Ved tilmelding til det to-årige HF-kursus skal der vælges to af fagene: Biolo
gi (000), Geografi (000) og Fysik-Kemi (0000) samt etaf fagene: Musik (00) og 
Billedkunst (00).
For elever, der vælger et 3. sprog (begyndersprog) i l.HF, flyttes et af fagene 
biologi/geografi til 2.HF.

VALGFAG HF...
Normalt har tilvalgsfagene 4 timer pr. uge i 2.HF, men der er følgende und
tagelser:
Alle begyndersprog har 4 timer både i l.HF og 2.HF, Matematik har 5 timer 
i 2.HF og Oldtidskundskab, Biologi ff samt Geografi ff har 3 timer i 2.HF.

Billedkunst
Biologi
Biologi ff 
Datalære
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk forts.
Fransk beg.

Fysik 
Fysik-Kemi ff 
Geografi 
Geografi ff 
Idræt
Kemi
Matematik 
Musik
Oldtidskundskab

Psykologi 
Russisk beg. 
Samfundsfag 
Spansk beg. 
Teknikfag 
Tysk 
Tysk beg.

Hertil kommer, at man vil kunne erstatte et tilvalgsfag med et højniveaufag, 
dvs. fag, der fører frem til højeste gymnasiale niveau. Hvis du i givet fald væl
ger et 2-årigt højniveaufag, så bortfalder faget på obligatorisk niveau, og du 
får lidt flere ugentlige timer. Højniveaufag vil også kunne vælges som 1-årige 
forløb, men først efter at du har haft faget på tilvalgsniveau.
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Valgfag gymnasiet...
I skemaet kan du se, hvilke valgfag, der tilbydes på Stenhus Gymnasium.
I l.g og 2.g vil studievejlederne orientere om alle valgmulighederne i 2.g og 
3.g. Alle vil få tilbudt en personlig samtale med deres studievejleder om sam
mensætningen af deres gymnasiefag.
Sammensætningen af valgfagene kan du ikke foretage helt frit. F.eks. skal du 
vælge mindst to fag på højt niveau.
Du skal være opmærksom på, at det ikke er helt sikkert, at et valgfag oprettes, 
selv om det tilbydes på skolen. Der kan f.eks. melde sig for få elever, ligesom 
der er begrænsninger på antallet af valghold.

VALGFAG 
MELLEMNIVEAU ■

VALGFAG 
HØJT NIVEAU

BEGGE LINIER r----- -------------
SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG
MUSIK MUSIK

GEOGRAFI TYSK
BIOLOGI FRANSK

DATALOGI SPANSK
ERHVERVSØKONOMI RUSSISK

FILOSOFI
IDRÆT

BILLEDKUNST
TEKNIKFAG

SPROGLIG LINIE LATIN LATIN
KEMI ENGELSK

MATEMATIK
MATEMATISK LINIE LATIN ENGELSK

KEMI KEMI
FYSIK

MATEMATIK
BIOLOGI
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Sådan er gymnasiet opbygget...
Gymnasiet er delt i en sproglig og en matematisk linie. I l.g er alle fagene på 
de to linier obligatoriske.

»«LI® LIMIE

1 .G

IALT 
32 

TIMER
PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0

HIS

0 0 
0

TYS

0 0
0 0

BIO

0 0 
0

FRA 
SPA 
RUS 
0 0 
0 0

ENG

0 0
0 0

NAT

0 0 
0

LAT

0 0
0

MUS

0 0 
0

2.G

IALT

I DR DAN HIS TYS GEO FRA
SPA
RUS

ENG MT VALGFAG

31-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMER

PR. UGE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(0)

3.G 
IALT 

31-32 
TIMER 

PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0 0

HIS

0 0 
0

REL

0 0
0

BIL

0 0

OLD

0 0
0

V. FAG

0 0
0 0 
(0)

V. FAG

0 0
0 0

0

V. FAG

0 0
0 0

0

MATEMATISK LIMIE

SIGNATURFORKLARING: O = ANTAL TIMER PR. UGE

1 .G

IALT 32 
TIMER

PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0

HIS

0 0
0

TYS 
FRA 
RUS 
SPA 
0 0 
0 0

BIO

0 0 
0

ENG

0 0
0

MAT

0 0
0 0

0

FYS

0 0
0

KEM

0 0
0

MUS

0 0
0

2.G

IALT

I DR DAN HIS TYS
FRA
RUS
SPA

GEO ENG MAT FYS VALGFAG

31-32
TIMER

PR. UGE

0 0 0 0
0

0 0 
0

0 0
0 0

0 0 
0

0 0
0 0

0 0
0 0

0

0 0 
0

0 0 
0 0 
(0)

3.G
IALT 

31-32 
TIMER 

PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0 0

HIS

0 0 
0

REL

0 0
0

BIL

0 0

OLD

0 0
0

V.FAG V.FAG V.FAG

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
(0) 0 0

6. juni 1991
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Statens uddannelsesstøtte (SU):
Gymnasie- og HF elever har mulighed for at søge om stipendium og/eller 
studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.
SU-støtteåret går fra 1. januar til 31. december, hvilket vil sige, at kalenderå
ret følges.
Din ansøgning træder i kraft fra d. 1. i måneden efter at stipendienævnet har 
modtaget din ansøgning. Der er altså ingen tilbagevirkende kraft, hvis du af
leverer nogen tid efter, at du er fyldt 18 år.
Fylder du 18 år senest d. 30. september 1991, skal du for at få SU pr. 1. ok
tober aflevere din ansøgning til stipendienævnet inden 1. oktober!
SU-stipendier er B-indtægt i 1991.
I 1992 bliver stipendier fra SU A-indtægt, dvs. SU trækker skat inden udbe
talingen. Der vil blive orienteret nærmere om denne nyordning, når stipen
dienævnet har fået de nye instrukser.

Studieaktivitet:
Stipendienævnet skal indberette SU-modtagere, som ikke er studieaktive. 
Dette betyder, at udeblivelse fra prøver og eksaminer samt stor forsømmelig
hed indberettes til stipendienævnet af skolens rektor, og stipendienævnet skal 
derefter framelde den pågældende elev, så der ikke mere udbetales støtte.
Alle over 19 år er uafhængige af forældrenes indtægt med hensyn til SU-til- 
deling og kan efter ansøgning for tiden få tildelt 1.881 kr. pr. måned som 
hjemmeboende og 3.135 kr. pr. måned som udeboende.
18-19-årige er afhængige af forældrenes indtægt. Den maksimale tildeling er 
som for 19-årige, og tildelingen trappes så ned, så støtte bortfalder ved en 
samlet indkomst på 284.074 kr. Mindreårige søskende under uddannelse gi
ver et indkomstfradrag på 18.418 kr. pr. barn.
Du kan få yderligere oplysninger om SU via pjecen om SU, som er fremlagt 
på skolen, eller hos din studievejleder eller stipendienævnet (Bente Olsen og 
Claus Hansen).
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STUDIEVEJLEDNING M.M.
I gymnasiet og på HF er der ikke klasselærere på samme måde som i folkesko
len. I stedet har man studievejlederne. Hvis man har brug for hjælp, oplys
ning, en snak osv., kan man bruge studievejledningen. Nedenfor fortæller vi 
om denne og om et af de emner, som eleverne oftest henvender sig med, nem
lig SU.

Studievejledning:
I gymnasiet og på HF er der til hver klasse knyttet en af de seks studievejle
dere, som normalt følger klassen gennem hele skoleforløbet. Studievejleder
ne har kontorer ved hovedindgangen, de har faste træffetider, som er meddelt 
på opslagstavlen ved hovedindgangen, og de har telefon (53 43 64 65).
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 økonomiske og 
sociale problemer, som eleven vil tale om.
Orientering både klassevis og individuelt om uddannelse og erhverv. 
Denne orientering omfatter bl.a. adgangskrav, uddannelsernes ind
hold og studiemiljø.

1 øvrigt søger studievejlederne at være behjælpelige med ethvert spørgsmål, 
stort som småt, som såvel elever som forældre henvender sig med.
Skolen har følgende studievejledere:

Bente Olsen, Birgit Snetoft, Claus Hansen, Jørgen Bugge Hansen, Kim 
Gregersen og Vibeke Hertz.

De enkelte klasser er tilknyttet en bestemt studievejleder, og denne tilknyt
ning bekendtgøres straks ved skoleårets start.
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INDSKOLING
Når man starter på HF eller i gymnasiet, er der meget nyt stof at sætte sig ind 
i og nye måder at arbejde på. Lektiemængden stiger hurtigt, og man får mere 
at lave, end man har været vant til fra folkeskolen.
For at få det størst mulige udbytte af undervisningen og hjemmeforberedel- 
sen, er det nødvendigt at have nogle gode og effektive arbejdsvaner. Dem får 
de fleste elever heldigvis efterhånden, men det er klart, at de helst skal indar
bejdes så hurtigt som muligt. Derfor prøver vi på Stenhus at lave en systema
tisk indskoling. Den gennemføres i løbet af de første fem uger af det nye sko
leår efter følgende model:
Hver uge får sin overskrift, eller sit tema:

1. uge: Introduktion
2. uge: Notatteknik
3. uge: Hjemmeforberedelse

Desuden vil lærergrupperne i de enkelte klasser tage forskellige tværfaglige 
emner op i undervisningen, f.eks. de fælles grammatiske begreber, som man 
kan få brug for i alle sprogfagene.

Bortset fra introduktionsugen, indledes ugerne med et oplæg om mandagen 
ved studievejlederne. I hver uge har de enkelte lærere så derefter ansvaret for 
at udfolde ugens tema i tilknytning til deres eget fag. De nye elever vil få 
mere at vide om indskolingsprojektet i løbet af introduktionsugen.
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Så kom "Prosit" igen med fint tryk og penge fra Stenhussamfundet, og bog
trykker, og lærere i redaktionen. Det gik en tid — kort må man sige, indtil hin 
mindeværdige jul, hvor elevmedlemmerne af redaktionen fangede juleman
den i en afslørende situation.
Censuren mod bladet fremkaldte det sidste oprør i frøken Stenhus' nyere liv 
- perioden med skolebladet "Frit Prosit", som fejrede triumfer for nogle år si
den, og som vist stadig formelt eksisterer. Da Prosit og Frit Prosit kæmpede, 
var der kø ved bladdrengene, når bladene kom, da var der kamp om læserne 
og om sjælene. Da klang SKRÆP, og Stenhusånden vågnede.
Der står vi stadig - eller rettere: Nu har vi hverken Prosit eller Frit Prosit, og 
det er skammeligt, og der bør være en række af tilhørerne til denne festfore
læsning, der inspireres af talen og sværger: Aldrig et Stenhus uden et Frit 
skoleblad!
I fredags var der i Weekend-Avisen en tegning, der forestillede tre døre på 
Københavns Universitet. Over den ene dør stod: 60'erne, over den anden: 
70'erne og over den sidste: 80'erne. Meningen med tegningen var, at ud af de 
respektive døre gik ungdommen fra de forskellige perioder: Fra 60'erne kom 
sådan en som mig, der ikke kan sige to ord uden at citere en eller anden fra an
tikken, fra 70'erdøren kom Karl Marx, og fra den sidste: Praktiske Gris. Gid 
der på Stenhus må komme nogle unge mennesker i disse år, der kan forny 
kampen for og sansen for deres frihed, integritet og nysgerrighed. Og som i 
stedet for at sige: PROSIT - gid det må hjælpe - vil sige noget mere perspek
tivrigt og frit.
Ifølge tegningen, jeg refererede til før, bør jeg jo slutte med noget klassisk. 
Jeg vælger mig igen Epikur: "Man må både le og filosofere og stå for hushold
ningen og udfolde sine andre evner og aldrig ophøre med at forkynde den ret
te filosofi!"
Til lykke frøken Stenhus med fødselsdagen, og til lykke med dine unge men
nesker, og den fremtid, de vil give dig!

Henrik Schovsbo
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Nedenstående tale blev holdt af studielektor 
Henrik Schovsbo på skolens 84-års fødselsdag 
den 4. september 1990:

Kære Stenhus, tillykke med din 84-års fødselsdag!
Jeg sagde: Stenhus, ikke hr. Stenhus eller fru Stenhus. Man bør ellers til en 
så alderstegen tale pænt, men er Stenhus som institution en hr. eller en fru? 
Universitetet hedder Alma, så det er fru, men hvad med os? Forleden under
søgte jeg fordelingen af herrer og damer i lærergruppen og fandt næsten lige
vægt, men blandt eleverne - de vigtigste medlemmer af familien - er pigerne 
i overtal, så tillykke, frøken Stenhus med din fødselsdag.
Man kan godt sige frøken til én, der af år er 84, for hun kan være ung af sind. 
Som allerede filosoffen Epikur sagde i oldtiden: "Den, der ikke mindes det 
gode, som han har oplevet, bliver i samme nu en gammel mand" - og Stenhus 
har oplevet meget og mindes meget godt fra sin tid. Jeg vil forsøge at riste en 
rune over de sidste 12 år, hvor jeg personligt har danset med frøkenen i disse 
bygninger. Det er også den tid, der er gået, siden hun blev amtets og altså 
flyttede hjemmefra.
Hvordan sammenfatter man 12 år med alt, hvad der er sket af udskiftninger 
på alle poster - ikke mindst på elevbænkene, hvor det jo går - nogle synes: 
velsignet - hurtigt?
Da vi flyttede herover, havde vi et skoleblad, der hed PROSIT. Det er latin, og 
det er konjunktiv - sådan taler man, når man skal være høflig - og det betyder 
ca.: Gid det må gavne. Det siger man til folk, der harker og hoster, fordi de 
har fået noget galt i halsen. Gid det må gavne! Det er jo også et budskab til de 
unge damer, der af al magt og mange anstrengelser uddanner sig, for deres 
egen og landets fremtid! De var nu ikke sådan under overfladen, årgangene 
lige efter begyndelsen i -78. De var mange, og der var tale om, at der skulle 
blive flere. Rygterne gik, at de 11 l.g-klasser i 1978 skulle blive 14 eller 15 i 
1979 - og så kom Stenhuseleverne på gaden. Under bulder og brag ved udsig
ten til eftermiddagsgymnasium og aften-HF tromlede de amtet ned, og man 
indviede hurtigt Asnæs-gymnasiet til aflastning. Det gavnede at kæmpe for 
sagen. Vi overlevede i en størrelse, som vi kunne trives med.
Inden slipsene kom på plads på drengene, og pigerne fik stil over make-up'en, 
var der et kortlevende skoleblad, der hed Stenbruddet. Meget undergrund, og 
meget med opfordringer til fællesskab mellem de formentlig indsatte og an
satte, som de siger i de andre straffeanstalter. Det blad fik ikke langt liv, men 
nogle indædte eksamenskandidater fik vi da sendt af sted.
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ELEVRÅDETS VELKOMST

På denne plads skal der også lyde et velkommen fra elevrådet til de nye elever. 
Vi har valgt at lade en af vores elevrødder fortælle lidt om at begynde på Sten
hus:
STENHUS er meget grim. En stor, hvid etplansbygning. En virkelig rædsel. 
Men alle rygter om masseproduktion af gennemsnitsmennesker og ondskabs
fuld mobning gennem hele l.g mærkes der ikke meget til. Selvfølgelig er der 
lidt godmodigt drilleri, men slet ikke i samme grad som frygtet. Så ånd bare 
lettet op — på det punkt.
Elevrådet består i teorien af to repræsentanter fra hver klasse, i alt godt 60 
medlemmer; men i praksis er det anderledes. De fleste l.g og l.hf klasser, cir
ka halvdelen af 2.g og 2.hf og nogle få af 3.g klasserne er repræsenteret. I alt 
omkring 25 medlemmer. Der bliver som regel diskuteret en del frem og tilba
ge på elevrådsmøderne, men vi får da altid taget stilling til de spørgsmål, EU 
- Fælles Udvalget - beder elevrådet tage op og finde ud af, hvad elevrådet vil 
have behandlet i EU.
Af de ni pladser i EU har elevrådet de fire, lærerrådet har også fire og den sid
ste er rektors. FU er skolens daglige ledelse og arbejder videre fra der, hvor 
rektors beføjelser holder op. Med fire elever og fire lærere kunne man tro, at 
FU var noget med kampvalg og krig på kniven, men møderne foregår altid i en 
meget afslappet atmosfære. De sager, FU skal tage stilling til, vedrører som 
sagt skolens daglige drift; bl.a. skal FU tage stilling til budget, ferieplan, fe
ster og meget, meget andet. Endnu en gang velkommen fra elevrådet. Gid I 
må få nogle gode år på Stenhus, og så ses vi til møderne?

for elevrådet
Emil Husted Erichsen, 
3w
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REKTORS VELKOMST

Velkommen til alle "nye" og "gamle" elever. Jeg håber, at 1 vil komme til at 
opleve nogle spændende og udbytterige år på Stenhus Gymnasium og HF.
Ved at læse dette årsskrift vil I kunne danne jer et indtryk af livet her på sko
len. Skriftet er imidlertid også tænkt som et opslagsværk, som I kan have me
gen nytte af i årets løb, hvorfor jeg vil bedejer opbevare det til senere brug.
I årets løb vil yderligere information fra administrationen og lærerne foregå 
ved de ugentlige fællesmøder, ved særlige skrivelser til elever og forældre, 
ved forældremøder og ved nyhedsavisen "Stenhus NYT", som udkommer ca. 
hveranden måned. Heri vil man bl.a. kunne læse om "Åbent Stenhus" pro
jektet, hvor lærere tilbyder forældre og andre interesserede undervisning i 
Folkeuniversitetets regi.
Elever og lærere har allerede inden sommerferien lagt et stort arbejde i at til
rettelægge et særligt introduktionsforløb for alle nye elever. Formålet med 
dette er at lette begyndelsen for jer her ved fra starten at gøre jer fortrolige 
med rammer og vilkår og at give jer lejlighed til at lære stedet og hinanden 
godt at kende.
Som I vil kunne læse på de næste sider, er meget planlagt på forhånd; men I 
har også mange muligheder for at præge livet på skolen eller udfylde jeres til
værelse her efter særlige ønsker. I elevråd, fællesudvalg, bestyrelse, studie
kredse, frivillig idræt, musik og formning, teaterarrangementer, festudvalg, 
kantinebestyrelse, introduktionsudvalg osv. kan I ved en aktiv deltagelse få 
indflydelse og opleverlser.
Jeres indsats er meget væsentlig for, at skolen er et godt og spændende "lære
sted" og "være-sted".

Venlig hilsen 
Birger Friis 
rektor
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Gymnasiets adresse:
STENHUS GYMNASIUM OG HF 
Stenhusvej 20 
4300 Holbæk

Studievejledernes træffetid aftales ved skoleårets startog meddeles i nyheds
avisen: STENHUS-NYT. Træffetiderne vil også kunne ses på opslagstavlen 
ved hovedindgangen.

Telefonnumre og træffetider
Træffetid Tlf .nr.

Rektor Birger Friis 12.10-13.00 53 43 64 65
Skolens kontor 08.00-10.00 53 43 64 65

Sekretær Kirsten Aaen
Sekretær Rita Mørch
Sekretær Inge Michaelsen

Inspektorer:

10.30-13.00

53 43 64 65
Klaus Brems
Susanne Holm

Pedelkontor: 08.00-08.30 59 44 58 80

Lærerværelse:
13.30-14.00

53 43 89 24
Studievejledere: 53 43 64 65
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