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REKTORS VELKOMST
Velkommen til et nyt skoleår.
Dette årsskrift er tænkt som et opslagsværk, som I bedes opbevare til senere 
brug. Skriftet indeholder mange praktiske oplysninger om livet på skolen, 
men også beskrivelser af særlige aktiviteter i det forgangne skoleår.
Stenhus Gymnasium og HF er en stor skole sammenlignet med andre gym
nasier og HF-kurser og vel også sammenlignet med andre skoler. Her går ca. 
800 elever, og det betyder, at vi har et stort spektrum af valgfag og derfor kan 
tilgodese stort set alle elevers ønsker i den henseende. Men det betyder natur
ligvis også, at man ikke lige straks lærer alle at kende. For at gøre alle nye ele
ver fortrolige med stedet og med hinanden, arrangerer ældre elever og lærere 
i fællesskab et særligt introduktionsarrangement, der løber i de første skole
dage. Det er mit indtryk, at de fleste nye elever hurtigt falder til og aktivt ta
ger del i de mange spændende aktiviteter, der tilbydes i og uden for skoletid.
Vi lægger vægt på, at der i alle sammenhænge er en imødekommende og for
dragelig stemning. Godt udbytte af en god undervisning er afhængig af gode 
omgangsformer, og her er det mit indtryk, at såvel elever som lærere og andet 
personale føler det medansvar, som er en nødvendig forudsætning.
Der er ingen tvivl om, at følelsen af medansvar, som er så vigtig for skolens 
liv og for jer, er uløseligt knyttet til muligheden for medindflydelse. Og mu
ligheden er der. I kan få medindflydelse ved at deltage i elevrådsarbejde og i 
et eller flere af de mange udvalg på skolen eller ved at ytre jer i de relevante 
sammenhænge og således præge de vilkår, som gælder for os alle.
Jeg håber, at I alle må komme til at opleve et spændende og udbytterigt år.

Venlig hilsen 
Birger Friis 
rektor
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ELEVRÅDETS VELKOMST
Også Elevrådet på Stenhus siger velkommen til de nye elever:
I har valgt at gå i gymnasiet/HF, der kræver meget. Vi advarer jer: Det kan 
til tider synes umenneskeligt hårdt.
Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse, i alt godt 60 repræsen
tanter, men i praksis er det anderledes: De fleste 1. klasser, ca. halvdelen af 
2.G'erne, og nogle få 3.G- og 2 HF-klasser er repræsenteret, i alt 25 medlem
mer. Der afholdes elevrådsmøde én gang om ugen. Mødernes længde afhæn
ger af, hvor meget der skal tages op. Elevrådet er til for jer! Elevrådet er det 
mellemste organ mellem Fællesudvalget og eleverne, altså fungerer Elevrådet 
som formidler, men vi er tillagt en betydelig kompetence, idet Eleverådet har 
4 af de 9 pladser i Fællesudvalget. De 5 øvrige medlemmer er 4 lærere og rek
tor. Fællesudvalget tager stilling til emner, der vedrører skolens daglige drift, 
budget, ferieplan m.v. I Fællesudvalget kan eleverne komme med ting, de er 
utilfredse med. Udover det står Fællesudvalget for en del arrangementer, 
f.eks. arrangerede vi sidste år en paneldebat om EF-Unionen.
Vi håber, I får nogle gode år på Stenhus og håber, at I vil engagere jer i Elev
rådets arbejde.

På Elevrådets vegne:
Ghita Hansen (2p) og
Camilla Valeur Andersen (3c)
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GYMNASIET I EUROPA 1992
- en tale til de kommende 1. G'ere og 1. HF'ere og 
deres forældre januar '92.

Overalt i Europa er der opbrud — også her på Stenhus har vi mærket det: i ef
teråret kom en gruppe lærere fra Tjekkoslovakiet på besøg, og før det havde 
en del af vores elever haft tjekkiske jævnaldrende boende en uge. I efterårs
ferien var de så til gengæld inviteret til Prag for at opleve tjekkiske elevers 
hverdag. Vi har haft besøg af en international gruppe af unge - og en af Sten
hus' lærere har prøvet at undervise fjorten dage på Malta.
De, som har besøgt os, har været begejstrede over det umiddelbare indtryk, 
de fik: de lyse, venlige rum, masser af plads til eleverne i pauser og mellem
timer, den frie og venlige omgangsform mellem lærere og elever. Meget an
derledes end det de var vant til hjemmefra. Selvfølgelig er de ikke nået ret 
langt ned under overfladen, og selvfølgelig er ikke alt idyl hos os. Der er også 
meget stress på grund af de stadige nedskæringer, krav om kvalitetskontrol, 
karakterjag.
Men alligevel er det jo rigtigt, at vi i den danske gymnasieskole har en under
visningstradition, som vi må skønne på og prøve at bevare, og som ikke 
mindst de nye demokratier i Østeuropa er klar over, at de kan lære noget af. 
På alle niveauer er det danske skolesystem påvirket af de tanker om oplysning 
og undervisning, som Grundtvig formulerede i forrige århundrede, og hvis 
mest markante udtryk selvfølgelig er højskolen. Men når gymnasieskolen i 
dag ikke er nogen "sort skole", skyldes det i høj grad, at den har kunnet ind
optage og omforme hans tanker om, hvordan undervisning skal være: en fri 
og åben samtale, hvor "elevens trang mødes med lærerens evne". Det forud
sætter, at eleven har lyst til at lære noget, og at læreren har viden og interesse 
for sit fag og for de mennesker, han er sat til at undervise. Og det forudsætter 
først og fremmest en gensidig tillid og respekt.
Det lyder måske selvfølgeligt for danske elever og danske forældre, men det 
er ikke en selvfølge overalt i Europa. Det kan mange fortælle om, som har 
været i kontakt med skolesystemerne i andre europæiske lande, og ikke bare 
i de tidligere totalitære stater i Østeuropa. Da vores datter for nogle år siden 
gik i I G på et stort og velanskrevet gymnasium i Frankrig, fik vi til et foræl
dremøde at vide, at eleverne ikke bestilte nok. Da en bekymret far spurgte, 
hvad forældrene så dog kunne gøre ved det, fik han svaret: "Hvis jeres børn 
siger, at de ikke har noget for, så skal I kontrollere, om det nu også er rigtigt. 
I skal ikke stole for meget på dem." Vi opgav at gå ind i en større diskussion 
om det, for vi var klar over, at vi havde en fundamentalt anden opfattelse af, 
hvad det kom an på i opdragelse og undervisning. Det franske undervisnings
system er nemlig stadig autoritært: der er ikke megen plads til elevernes selv-
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Fra musiklivet på Stenhus
Jens Gyldenkærne Clausen, som havde musik på højniveau sidste år, og som 
har deltaget i både samspilsgrupper og kor, fortæller om Stenhuskorets be
drifter:

Hil jer, højvelærværdige!
"Stenhusiaster"! Endnu et år et gået, og et nyt står på spring. STENHUS
KORET skal atter rejse sig i al sin magt og vælde og sprede skræk og rædsel 
(undskyld: fryd og gammen) blandt det trofaste publikum.

Men - men — men!
Stenhuskoret består jo som bekendt af stenhusiaster. Og hovedparten af disse 
har det med, før eller siden at blive studenter eller HF'ere og lydløst forsvinde 
i det virkeligt virkelige liv. Derfor starter Stenhuskoret hvert efterår op på ny 
med nye (og gamle) elever og et nyt program. Arsprogrammerne veksler me
get - afhængigt af korlederne og de arrangementer, skolen tilbydes udefra. I 
sæsonen 91-92 har koret deltaget i 3 større arrangementer: Eversmiling Li
berty (arrangeret af Kor 72), Carmina Burana (arrangeret af Sjællands Sym
foniorkester) og My Fair Lady (årets skoleteater).
Eversmiling Liberty er et rock-oratorium for kor, 2 solister og rock-band. Ko
ret bestod af ca. 600 gymnasie- og HF-elever fra Sjælland og Lolland-Falster, 
og Allan Mortensen og Lise Dandanell var solister. Efter 2 indledende øve
lørdage, var der lagt op til KOR-WEEKEND! De, der endnu ikke kender be
tydningen af dette ord, har noget at glæde sig til. Stemningen (og maden) ved 
sådanne arrangementer, kan ikke beskrives! Nå, men alle overlevede - sådan 
da — til søndag, hvor koncerten skulle afholdes. Det foregik i KB-Hallen, der 
til lejligheden var udstyret med lys- og lyd-udstyr fra Roskilde-festivalen. 
Endskønt visse personer havde lidt mindre stemme end normalt, var koncer
ten en ubetinget succes. Komponisterne Jens Johansen og Erling Kullberg di
rigerede en halvdel hver, og fik fuldt fortjent klapsalver fra både kor og pub
likum.
Efter jul var det "Carmina Burana tid". Modsat Eversmiling Liberty skulle vi 
her indstudere stemmerne "hjemme". På forhånd var der nok nogle, der ryn
kede lidt på næsen af at skulle synge klassisk, oven i købet sammen med et 
symfoniorkester. Men heldigvis havde vores alle sammens Kirsten (Bodekær, 
red.) en plade. Dén fik vist flyttet nogle grænser. Carmina Burana er et meget 
flot, meget pompøst og et meget underholdende værk. Det er også et tonalt 
meget højt værk, hvilket gav sig udslag i, at Stenhuskorets bestand af 2 sopra
ner, 2 alter, 2 tenorer og 2 basser pludselig steg kraftigt! Efter 2 klaverprøver 
og 1 prøve med orkester og solister (for lidt) var vi (næsten) klar til 2 af 3 kon
certer. Koret bestod af ca. 650 elever - ikke de samme som Eversmiling-kori- 
sterne — og Tomas Veto var en streng, men retfærdig dirigent. Derudover 
medvirkede Sjællands Symfoniorkester, Københavns Drengekor og 3 soli- 
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ster. Der blev afholdt 3 koncerter i "provinsen" og 1 i Tivolis Koncertsal. Vi 
var med 8. april i Tivoli og 9. april på Kunsthøjskolen i Holbæk. På trods af 
mangelfuld indstudering var det også en stor oplevelse.
Hvis I, ærede Stenhusiaster, stadig er i tvivl om, hvorvidt Stenhuskoret er 
noget for jer, kan jeg kun give ét godt råd: PRØV!
Det er en skøn fornemmelse at føle sig som en blå, trekantet puslespilsbrik på 
et sønderjysk skakbræt. Til sidst vil jeg lige minde om, at Stenhuskoret abso
lut ikke kun er for piger, og at der ikke er noget optagelseskrav. Alle kan være 
med. Det skal bemærkes, at under betegnelsen "alle" findes også kategorien 
"lærere". Stenhuskorets fortrinlige basgruppe 91-92, Orla og Thorkil (OA + 
TP) er et flot eksempel på dette (rygter vil vide, at de planlægger at fortsætte 
i næste sæson - tak for det). Og til alle jer stenhusiaster, der IKKE skal være 
med i Stenhuskoret 92-93, vil jeg bare sige: Græsslåmaskinestøjharmonise- 
rmg.

Jens Gyldenkærne Clausen, 3x

Skoleteater 1991
Efter et enkelt års udfald, hvor lærerne måtte træde til og erstatte elevernes 
skoleteater, var der come-back for elevskoleteatret ved den store årlige Galla
fest d. 30.11.91.

Det var et come-back inden for den særlige genre, der har været dominerende 
på Stenhus siden midten af 70'erne: Musicalen.
100 personer: elever, lærere og pedeller deltog på og bag ved scenen i opførel
sen af: My Fair Lady, som på Gallafestaftenen blev opført for et meget stort 
publikum på 800 elever, forældre, søskende og lærere.
Spillelysten hos skuespillerne, kor og orkester var helt i top denne aften, sti
muleret af det store feststemte og festklædte publikum.
Selve stykket blev opført i en ændret udgave, hvor handlingsforløbet afveg 
væsentligt fra det kendte, og hvor spilletiden var halveret. Formålet hermed 
var at komprimere stykket til et festfyrværkeri af optrin og iørefaldende mu
sik og sang.
At få en skoleteaterforestilling etableret er en lang proces, der sætter alle del
tagerne på en hård prøve. At være med hele vejen igennem kræver: udhol
denhed, tålmodighed, overbærenhed, energi, lyst, vilje og ikke mindst godt 
humør.
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Er disse egenskaber ikke til stede, dør projektet undervejs, MEN det var de i 
rigt mål, og derfor lykkedes det også truppen at få skabt en seværdig og med
rivende forestilling, hvor der blev ydet fornemme solistpræstationer i de store 
roller, og intenst og opfindsomt spil i de mange mindre. Koret og orkestret 
akkompagnerede de optrædende på forbilledlig vis, og bag scenen virkede en 
lille fasttømret organisation, der fik lyd, lys og rekvisitter til at fungere, som 
det skulle.
At deltage i skoleteatret er sjovt, inspirerende og spændende, men det er også 
hårdt arbejde. Indøvning af lange og korte præcise replikker, planlægning og 
tilrettelæggelse m.h.t. sceneopbygning, kulisser, musik, kor, lyd, lys, kostu
mer, sminke m.v. Alle implicerede er vigtige brikker i dette fine puslespil, 
hvor alt skal klappe, men når det så lykkes, er alle besværligheder glemt, og 
tilfredsheden ved at deltage og se at det kunne lade sig gøre giver en befriende 
og opløftende følelse.
Det burde være alle forundt at deltage i skoleteatret en gang i deres gymnasie/ 
hf-tid. Samtidigt er det imdlertid også klart, at det ikke lader sig gøre på så 
stor en skole, som Stenhus er. Men alle, der har lyst til at være med, kommer 
med, så der er ingen grund til at holde sig tilbage.
Vel mødt i skoleteatret i skoleåret 1992/93.

Anders Kloppenborg
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Stenhus-elever på studierejse
I skoleåret 1991/92 blev der gennemført særlig mange studierejser, fordi man 
ændrede gymnasieelevernes rejseuge fra at ligge i efteråret for 3.g-erne til at 
ligge i foråret for 2.g-erne.
Blandt rejsemålene kan nævnes Rom, Budapest, Prag, Firenze, Leningrad og 
Athen for ikke at tale om 3.g-idrætsholdets studietur til Gol i Norge.
Nedenfor følger en beskrivelse af to studierejser til det sydlige Europa.

2.a-2.z’s studietur til Barcelona
Fredag morgen d. 6.3. sad 2.a og 2.z's elever plus lærerne: Carin Astrup, 
Jørgen Petersen, Eva Rosenkilde og Henning Petersen i en stor lækker bus 
med udsigt til 30 timers buskørsel inden ankomsten til Barcelona.
Allerede et par timer efter, vi var ankommet, tog Henning os alle med på 
rundtur i den bydel, vi selv boede i.
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5 dage med hektisk aktivitet både dag og nat fulgte. Vi skulle nå en masse.
Søndag aften tog de fodboldinteresserede af sted for at se kampen mellem 
Barcelona og Real Madrid. Resten tog i byen for at se kampen på fjernsyn på 
en bar el. lign., eller fandt på noget helt tredje.
Vi nåede alle at se "Güell parken", et af Antonio Gaudis' bygningsværker, og 
de fleste nåede også at se mange af hans andre bygningsværker i Barcelona, 
bl.a. den berømte ikke færdigbyggede kirke: La Sagrada Familia.
Et dagligt indslag var en tur op ad Ramblaen, hvor der fandtes alle mulige bo
der. Døgnet rundt har alle aviskioskerne på Ramblaen åbent. For den ene 
ende af Ramblaen står Columbus-søjlen, for den anden ende ligger en stor 
plads med flotte springvand: Plaza de Cataluna.
Hennings næsten daglige indslag var rundvisninger i den Gotiske Bydel.

Studietur i Barcelona betyder også, at et besøg på et spansk gymnasium næ
sten er obligatorisk. Vi besøgte et om onsdagen. Her mødte vi en masse søde 
og åbne mennesker, som vi også tog i byen med om aftenen.
Vi var så heldige at have bussen til rådighed alle dagene, så det blev til bjerg
ture med smuk udsigt, klosterbesøg og forskrækkede miner, da vi kørte lodret 
op ad en smal gade, hvor der ikke var plads til bussen og de parkerede biler.
Alle dagene forløb med sjov, ballade og højt humør.
Udover de historiske rundvisninger, spanske samtaler og en masse andet, der 
hører til, var vi også på opdagelse på egen hånd i de mange gader, butikker, 
barer og discoteker.
Fredag morgen d. 13.3. sad vi alle i bussen igen. Vi gjorde holdt i Figueras for 
at se Dali-museet. Derefter var det 30 timers buskørsel i en fredfyldt bus med 
sovende mennesker.

Mette Friis, 2.a
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Studierejse til Sicilien
For 2.U hed rejsemålet Taormina, Sicilien; det arrangerende fag var geografi, 
og deltagende lærere var Jens Færch-Jensen og Peter Holst.
Set fra et lærersynspunkt blev det en både fagligt og socialt udbytterig tur, 
hvor der tillige blev stillet store krav til fysikken. Således blev turen til og fra 
stationen tilbagelagt til fods flere gange (lodret højdeforskel på knap 250m) li
gesom bestigningen af Cran Cratera på Vulcano var en tur, der kunne trække 
vand! I øvrigt var turen til Vulcano-øen nok den længste 1-dages-ekskursion, 
der er set på Stenhus: Vi forlod hotellet kl. 05.30 til fods ned til stationen og 
vendte først tilbage igen til fods kl. 02.30 efter talrige tilbagelagte kilometer 
til fods og med bus, tog og færge.
Blandt de øvrige programpunkter på turen kan nævnes en heldags bustur til 
Etnas skråninger og en smeltevandscanyon samt en tur til Catania (Siciliens 
næststørste by med ca. 400.000 indbyggere) med skolebesøg og rundtur i 
byen. Vi var bl.a. på et gammelt Benediktinerkloster, hvor vi blev vist rundt 
og på biblioteket fik lejlighed til at bladre i originale håndskrifter fra 1300- og 
1400-tallet. Unægteligt en speciel oplevelse.
Afslutningsvis skal det nævnes, at vejret desværre ikke var med os, hvorfor vi 
aldrig nåede at se Etnas top, der konstant var indhyllet i skyer. Til gengæld 
havde vi godt vejr på både ud- og hjemrejsen, som derfor ikke blev det fryg
tede mareridt. Eksempelvis blev turen gennem Alperne og Brennerpasset en 
sand nydelse med skyfri himmel, så selvom turen selvfølgelig var lang, så var 
der da noget at se på undervejs. Jens Færch-Jensen
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STENHUS REJSEFONDS STØTTEFORENING
Studierejser til andre lande i Europa er et værdifuldt indslag i et gymnasiefor
løb, 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, Stenhus
samfundet i sin tid skænkede skolen - har imidlertid været beskedne, nær
mest en dråbe i havet.
Derfor besluttede lærerrådet i marts 1990 at danne Stenhus Rejsefonds Støt
teforening, hvis eneste formål er at skaffe midler til Rejsefonden, så flere ele
ver kan få støtte herfra. Foreningen har i de forløbne år mødt stor velvilje - 
og kontant støtte - fra både elever, forældre og virksomheder i Holbæk. 1 
starten af det nye skoleår vil en ny indsamlingsrunde begynde.
Desuden skaffer foreningen sig indtægter ved forskellige aktiviteter på og 
uden for skolen.

Dorte Haahr Carlsen
Kirsten Bodekær 
Ingelise Nielsen
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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 studieområderne, i "JUNGLEN" og i biblioteket. Da 
antallet af pladser er begrænset, er det nødvendigt, at gruppearbejde og støjen
de 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 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 (maj '92) 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 - Henrik Falch Pedersen - Claus Pedersen
3 personalerepræsentanter — Rita Mørch - Petur Bay - Claus Hansen
Johan Buchhorn er formand og Petur Bay er næstformand.
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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 er problemer med bøgerne.

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.
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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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Dueslag
Ca. midt på lOOm-gangen over for indgangen til sproglaboratoriet er der op
sat en reol, hvor hver klasse har et "rum". I dette dueslag kan lærerne, admi
nistrationen eller andre lægge forskelligt materiale til klasserne. Hver gang 
du går forbi dueslaget, så se lige, om der skulle være lagt noget til dig eller din 
klasse!

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 11, og kan frit benyttes af alle på tids
punkter, hvor datalokalet ikke er optaget af undervisning. I biblioteket er der 
opstillet 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
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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.

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.

Ferieplan
For skoleåret 1992/93 er fastlagt følgende fridage og ferier (de nævnte dage 
medregnes):

Sommerferie: Skolegangen begynder mandag den 10. august.
Efterårsferie: Mandag d. 12. oktober til fredag d. 16. oktober.
Juleferie: Torsdag d. 24. december til søndag d. 3. januar.
Vinterferie: Mandag d. 15. februar til fredag d. 19. februar.
Påskeferie: Mandag d. 5. april til mandag d. 12. april.
St. Bededag: Fredag d. 7. maj.
Kr. Himmelfartsdag: 
Pinseferie:

Torsdag d. 20. maj.
Mandag d. 31. maj.

Sommerferie: Mandag d. 21. juni.
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Fester
Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselevernes fest
udvalg). Disse fester er for gymnasie- og HF elever, og det er ofte kendte 
grupper, der optræder.
Omkring skolens fødselsdag i september afholdes der et større eller mindre 
fødselsdagsarrangement, og sidst på året arrangeres en stor gallafest med tea
terforestilling, dans - bl.a. les lanciers - og små, hyggelige cafeer og barer.

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/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 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
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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
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
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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 nogle fællestimer. Deltagere og pro
gram vil blive annonceret i god tid i forvejen. Fællestimernes program består 
af foredrag, oplæsning, teater eller musik.

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.).
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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.
I 2.g skrives ligeledes en stor opgave i historie i et selvvalgt emne inden for 
det gennemgåede stof.

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.
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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.

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 måtte 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.

Kontaktlærere/Klasselærere
Her på skolen har vi etableret 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 !
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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. 70 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-
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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.

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
I den smalle gang ved lærerværelset 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 
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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.

1 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.

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.
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Rejseuge
Længere rejser til udlandet foregår i skoleåret 1922/93 for 2.g-erne og 2.HF- 
erne, 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 samt på gangene ud for alle klasselo
kaler, i kantinen, i "Junglen", i de tre "fingre" 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
Efter et par års pause udkommer der nu attet et skoleblad: "FRIT PROSIT". 
Bladet redigeres af elever.

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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Skolens fødselsdag
er den 4. september. Den fejres ved en stor fødselsdagsfest hvert andet år. 
Overskuddet går til elevaktiviteter. Der bliver først en stor fødselsdagsfest i 
1993!

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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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: 53 43 64 65
Rektor: 53 43 64 65
Inspektorer: 53 43 64 65
Studievejledningen: 53 43 64 65
Lærerværelse: 53 43 89 24
Pedel: 59 44 58 80
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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 (BY)
Petur Bay
Godthåbsvej 48 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 95 18
Geografi
Samfundsfag
Formand for Pædago
gisk råd

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

Adjunkt (BE)
Kim Bertelsen
Egilsgade 25, 3. tv. 
2300 København S 
Tlf. 31 54 45 48
Matematik - Fysik

Lektor (OA)
Orla Astrup
Ladegårdsparken 117,1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 54 63
Engelsk - Idræt

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

Lektor (AA)
Anne Mette Augsburg
Strædet 13
4581 Rørvig 
Tlf. 59 91 96 14/ 
42 37 30 31
Biologi - Idræt

Lektor (KB)
Klaus Brems
Havrevæng 7 
4330 Hvalst
Tlf. 42 40 83 0
Biologi - Idræt
Inspektor
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Lektor (DC)
Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup
TIL 53 47 33 05
Historie
Oldtidskundskab

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

Lektor (GC)
Gorm Christensen
Drosselvej 28
2000 Frederiksberg 
Tlf. 31 10 62 14
Tysk

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

Lektor (TG)
Torben Christensen
Urtehaven 13 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 42 44
Geografi
Erhvervsøkonomi

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

Adjunkt (HD)
Helle Elisabeth Dam
Adolph Steens Allé
6, 2.th.
1971 Frederiksberg C 
Tlf. 35 37 26 30 
Billedkunst - Dansk

Lektor (IG)
Inge Gildberg
Ved Skoven 11 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 75 16 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab
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Lektor (KG)
Kim Gregersen
Egholmvej 20 
2720 Vanløse 
Tlf. 31 71 43 85 
Dansk - Russisk
Studievejleder

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

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

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

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

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

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
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Lektor (VH)
Vibeke Hertz
Højholtvej 2 
4340 Tølløse
Tlf. 53 48 96 91
Historie - Religion
Studievejleder

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

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

Adjunkt (NH)
Nina Holm
H/F Mozart 33 
2450 København SV 
Tlf. 36 30 81 46
Musik - Engelsk

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

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

Adjunkt (JJ)
JohnJensen
Rosenvænget 29 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 02 98
Dansk — Samfundsfag

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

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

Adjunkt (IJ)
Iben Jørgensen
Peter Bangs Vej 33, 
2.tv.
2000 Frederiksberg 
Tlf. 31 10 51 01 
Historie - Spansk

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

St. Lektor (GK)
Gunver Kelstrup
Lysmosevej 2 
Sdr. Jernløse 
4420 Regstrup 
Tlf. 53 48 34 94 
Dansk - Tysk
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Lektor (JK)
Jette Kjeldsen 
Vesterbrogade 19, 4.th., 
1620 København V.
Tlf. 31 24 92 24
Engelsk - Dansk 
Fagkonsulent i Engelsk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lektor (BO)
Bente Olsen
Heibergs Have 31
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 67 09
Kemi - Fysik - Naturfag
Studievejleder

Adjunkt (1P)
Inger-Margrethe 
Persson
Ewalds Have 45 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 97 83
Geografi - Historie

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

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

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 
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Adjunkt (LP)
Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21B 4.
2500 Valby
Tlf. 31 46 93 56
Fysik - Matematik -
Naturfag

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

Lektor (TP)
Thorkil Petersen
Studiestræde 6 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 72 21 
Kemi — Fysik 
Matematik - Naturfag 
AV-Inspektor

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

Lektor (DR)
Daniel Radtleff
Vallekildevej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 53 45 69 43
Dansk — Engelsk

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

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

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

St. Lektor (HS)
Henrik Schovsbo
Solsortvej 28 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 47 22
Religion
Oldtidskundskab
Filosofi

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

Adjunkt (KS)
Kirsten Seltorp
Frederiksberg Alle
42 A, 4.th.
1820 Frederiksberg C 
Tlf. 31 21 47 26 
Engelsk — Fransk
Boginspektor

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

Adjunkt (SN)
Birgit Snetoft
Ranunkelvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 05 51 
Dansk - Fransk 
Studievejledning
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Teknisk-Administrativt personale

Inge Michaelsen
Sekretær 
(Økonomi m.m.)

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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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 1.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. Billedkunst, 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 - bortset fra 
i faget matematik — undlade at aflægge eksamen i faget/fagene efter 1. kur
susår. Man skal så blot huske at melde fra på kontoret senest den 15. april. 
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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
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.
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MØDEPLIGT
Eleverne har pligt til at følge undervisningen, herunder til at aflevere de 
skriftlige arbejder, der forlanges.
Hvis en elevs fravær henholdsvis manglende aflevering af skriftlige arbejder 
overstiger en af rektor fastsat grænse på normalt 15% af den afholdte under
visning henholdsvis de krævede skriftlige opgaver, medfører det som hoved
regel henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår.
Hvis rektor skønner, at en elevs tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne 
er i fare for at nå et omfang, der medfører henvisning til at aflægge eksamen 
på særlige vilkår, gives eleven en skriftlig advarsel.
Før der gives skriftlig advarsel, indkaldes eleven til en samtale med sin studie
vejleder. Denne samtale skal afdække årsagerne til for meget fravær eller 
mangelfuld aflevering af skriftligt arbejde.
Tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne inden for et enkelt fag medfører 
normalt henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår i alle fag.
Rektor kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, bestemme at en elev trods 
tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne kan aflægge prøve på normale 
vilkår.
I tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligtsbestemmel
serne kan rektor bestemme, at eleven udelukkes fra undervisningen (bliver 
selvstuderende).
Ovenstående forsømmelsesregler gælder for et skoleår ad gangen, dog således 
at den samtale med studdievejlederen, der tilbydes for at afdække årsagerne 
til forsømmelserne, kun afholdes en gang.

EVALUERING

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.
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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 standpunkts
bedømmelse inden 1. december. I forbindelse med afgivelse af standpunkts
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.
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TELEFONKÆDEMODEL: KLASSE:
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Stenhus gymnasium & HF

blok FE, GY & BA



Fransk Visit
I dagene 27.4.-4.5/92 tog 8.- og 9. klasses franskhold imod 23 franske elever 
og 2 lærere på genbesøg fra Vagney i Vogeserne. Stor opbakning fra forældre 
og fra skolen. Økonomisk støtte fra Stenhusfonden og fra Bodil Pedersens 
Fond.
Der var et tæt program med modtagelse hos borgmesteren på Holbæk Råd
hus, ture i Holbæk by og i Odsherred, besøg i Vikingeskibshallen og Roskilde 
Domkirke, på Hirschsprungs samling og Rosenborg, Havnerundfart, Tosca på 
Det kongelige Teater og festlig afslutning i Tivoli.
En herlig uge - og mange tårer ved afrejsen fra Stenhus mandag morgen.

Planer ’92/’93
Af planer for næste skoleår erdet sikkert at alle 6.-7. og 8. kl. tager på lejrsko
le sammen til Sønderborg i september, og at de kommende 9. klasser skal på 
lejrskole til Alsace og Holland.
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Både 8. B og 9.B havde fodboldhold med i Amtsturneringen, men da de kom 
op mod hold fra idrætsefterskoler, havde de ikke så meget at skulle have sagt. 
Derimod klarede 7. B's mixklassehold sig bedre i turneringen og blev først slå
et ud efter omkamp og straffeomgang i 2. runde.

Arrangementer

I efteråret arbejdedes der med Holbergs skuespil i samarbejde med Det danske 
Teater, som sendte manuskripter ud med udpluk fra Erasmus Montanus, Jep
pe på Bjerget, Barselsstuen, Maskerade og Den Stundesløse. En formiddag 
havde skolen besøg af skuespiller Peter Steen, der instruerede eleverne. I for
året blev forestillingen "Goddag Holberg" spillet på skolen af professionelle 
skuespillere fra Det danske Teater.
I januar havde vi besøg af kongelig solodanser Flemming Ryberg, som fortalte 
om ballettens historie samt hans opsættelse af Abdallah. Interessen for ballet 
var vakt, og mange elever fik en oplevelse i Det kongelige Teater.
Tre skuespillere har læst, fortalt, sunget for eleverne - eventyr, noveller og 
folkeviser.

1 næste skoleår er det meningen, at der skal fokuseres på musik og opera.

Julemarked
I indeværende skoleår holdt vi et åbenthus arrangement med boder spiseste
der og julesjov.
Elever og forældre mødte talstærkt op, og det blev en succes, som vi vil prøve 
at gentage i dec. '92.
Overskuddet på ca. 5.000 kr. går til rejsefonden.
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AKTIVITETER SKOLEÅRET '91-'92
Som altid har der været stor rejseaktivitet på Stenhus Kostskole i det forløbne 
år:
Alle tre 9. kl. har været på lejrskoletur til Holland. Klasserne rejste omkring i 
Holland på flodbåde og besøgte på denne måde et nyt område og nye byer hver 
dag. En vigtig del af hele turen var også madlavningen og indkøb til den. 9. A 
og 9.B var på den sydlige tur fra Amsterdam, mens 9.B drog nordpå.
I september '91 var 7. A og -B på en 4 dages tur til Samsø. De boede i nogle dej
lige campinghytter. Tirsdag cyklede de Sydøen rundt. En hård tur, hvor hver 
en kirke var et dejligt hvilepunkt. Onsdag tog de Nordøen i modvind og nød 
frokosten i Nordby. Torsdag tog de glade, forblæste og trætte hjem.
6 .B tog på en lille lejrskoletur til Sejrø senere på efteråret. Inden afrejsen hav
de klassen arbejdet med Sejrø ud fra en historisk, biologisk og geografisk syns
vinkel. Turen forløb fint og eleverne nød at arbejde med stoffet uden for klas
sens fire vægge. Madlavning og andre praktiske gøremål var selvfølgelig også 
en del af programmmet.
6 .A drog i dette kolde forår på hyttetur til Stokkebjerg i Odsherred. Et af de 
store projekter var samarbejdet i køkkenregionerne. Desuden var der plads til 
en masse idræt, boldspil og til orienteringsløb med kortlæsning og studier i 
skov og mark.
Onsdag til fredag før efterårsferien tog 10. A, der i år er sammensat af elever 
fra 9.A og -B, samt en del elever udefra, på "rystesammentur" til Nykøbing 
S. i et sommerhus, der gæstfrit var udlånt til os. Intentionen med turen blev 
til fulde opfyldt gennem snak, sang, spil, gåture, madlavning, grin og lidt 
søvn. FIN TUR.
Som led i uddannelses- og erhvervsorienteringen var 10. B i Odense i ugen før 
efterårsferien. En række uddannelsesmæssige aspekter blev belyst gennem 
besøg på virksomheder i byen og i omegnen. Blandt de besøgte virksomheder 
var Danish Crown, Lindø værftet, Dalum Papirfabrik og forsvarets raketbatte
ri i Høj strup.
Næsten alle klasser har desuden været på en-dags ekskursioner til forskellige 
kulturelle institutioner.

Idræt
I det forgangne år deltog 8.A med et drengehold i amtets atletikstævne. De 
ydede en fin indsats, men var oppe mod 9. og 10. klasser. Vi håber at kunne 
deltage igen næste år.

Skolens egen idrætsdag regnede i første omgang bort og blev derfor afholdt 
igen i august i fin stil.
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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 8., 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 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 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 10.

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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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 60 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

Rygning: er kun tilladt i fugleburet og i indgangen ved gymnastiksalsbygnin
gen.
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ForældremøderZ-konsultationer for skoleåret 92-93:
Klassemøder: Konsultationer
6.A ons. 2/9 ons. 6/1
6.B ons. 2/9 tors. 7/1
7.A tirs. 25/8 man. 11/1
7.B tirs. 25/8 ons. 13/1
8.A tors. 27/8 tirs. 19/1
8.B tors. 27/8 tors. 21/1
8.C man. 31/8 ons. 27/1
9.A tors. 10/9 man. 1/2
9.B tors. 10/9 ons. 3/2
9.C tirs. 15/9 tirs. 9/2

10. A tirs. 8/9 man. 22/2
10. B tirs. 8/9 ons. 24/2
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.

Karakterer: gives i december, til påske og sommerferie.

Klasselærere: Alle grundskolens elever har fast klasselærer.
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EDB: Dataanlæg findes i lokale D i Festsalsbygningen. Der tilbydes datalære 
på alle klassetrin.

Eksamen: Skriftlig eksamen: Ma. 10/5 til fre. 14/5 1993.
Mundtlig eksamen: Ma. 24/5 til ons. 16/6 1'993.

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 1993 - 10. kl. uge 39 1992.

Ferieplan: For skoleåret 1992-93 (1. august '92 til 31. juli '93) er fastlagt føl
gende ferier og fridage (de nævnte dage er incL):
1992
Sommerferie:
Efterårsferie:

Skolegangen begynder torsdag d. 6. august 
Mandag d. 12. oktober til fredag d. 16. oktober

Juleferie: Onsdag d. 23. december til søndag d. 3. januar
1993
Vinterferie: Mandag d. 15. februar til fredag d. 19. februar
Påskeferie: Mandag d. 5. april til mandag d. 12. april
St. Bededag: Fredag d. 7. maj
Kr. Himmelfartsdag: 
Pinseferie:

Torsdag d. 20. maj og fredag d. 21. maj
Mandag d. 31. maj

Sommerferie: Mandag d. 21. juni.

Skoleåret 1993/94 begynder torsdag d. 5. august. Kosteleverne møder onsdag 
d. 4. august.

Forsikring: Der er tegnet en fuldtids-ulykkesforsikring for grundskole- og 
kostskoleelever.
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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.

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.

Cykelparkering: Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede 
parkeringspladser.
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Overlærer (BI)
Birgitte Tofte
Sponnecksvej 3 
2820 Gentofte 
Tlf. 31 65 36 86 
Engelsk - Fransk

TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Vagn Bjerge
Økonomiinspektør

Lis Mørch-Pedersen 
Sekretær

Pia Mogensen 
Økonoma 
Kostskolen

John Orla 
Jørgensen 
Pedel

Bill Horan
Pedel
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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. 7.Bog8.B

Lærer (PC)
Pernille Carlson
Pedersen
Nordre Banevej 6 
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 24 11
Idræt - Historie
Billedkunst - Geografi
Lektieklasse - Kl.l. 6.B

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

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

Overlærer (IS)
Inge Sørensen
Fjordparken 3 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 43 35 27 
Dansk - Fransk 
Kl.l. 9.B

Overlærer (MS)
Maria Schnakenburg
Tåstrup Byvej 7 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 94 45
Dansk - Billedkunst
Kl.l. 8.Aog9.A

Lærer (TG)
Birte Thage
Skrænten 12 
4300 Holbæk 
Tlf. 53 44 08 28 
Dansk-Data 
Matematik 
Kl.l. 7.A
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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 44 16 81
Historie - Håndarbejde
Samtidsorientering
Specialundervisning
Kl.l. 10.B

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. 9.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 -
Data
Boginspektor
Kl.l. 10.A

Overlærer (IL)
Inger Linding
Kalundborgvej 229 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 15 26
Religion - Matematik 
Samtidsorientering 
Specialundervisning 
Kl.l. 8.C

Lærer (TP)
Tom Palsgaard
Stenhusvej 20 A 
4300 Holbæk
Tlf. 53 43 77 44
Kostinspektør
Fysik - Matematik - 
Idræt - Geografi
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Timelærer (BF)
Bolette
Ahlefeldt-Laurvig
Løvenborg
4420 Regstrup 
Tlf. 53 47 10 90
Engelsk

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

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

Timelærer (MK)
Margit Kirk
Marievej 44
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 00 62
Religion -
Samtidsorientering - 
Historie - Billedkunst 
Lektieklasse

Lærer (NB)
Nina Bang Hårsted
Fenrisvej 60 
4300 Holbæk
Tlf. 53 44 18 67
Dansk - Matematik - 
Idræt — Håndarbejde 
Kl.l. 6.A

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

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

Overlærer (EK)
Elisabeth Knudsen
Udflyttervej 7 
4540 Fårevejle 
Tlf. 53 45 47 10
Tysk
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VELKOMMEN TIL
STENHUS KOSTSKOLE

Vi skal igen til at tage fat på et nyt skoleår, denne gang er det året 1992/93.
Vor idé med dette årsskrift er dels at fortælle lidt om skolen og de mange ak
tiviteter, som året igennem finder sted her, dels at forsyne vore elever og de
res hjem med en lille håndbog, hvor man forhåbentlig kan finde svar på man
ge spørgsmål i dagligdagen. Finder De ikke svaret her, så skal De vide, at De 
altid er velkommen til at kontakte os for yderligere information.
Også i det kommende skoleår vil vi bestræbe os på, at give vore elever så god 
en undervisning, som vi formår, parret sammen med en hyggelig og rar om
gangstone i hverdagen, hvor vi også lægger vægt på omsorg for den enkelte 
person og for skolen. Når vi kan få dette til at hænge sammen, skyldes det, at 
vi har en venlig og interesseret forældrekreds, som bringer os nogle flinke 
elever. TAK FOR DET.
Vi vil alle arbejde på, at vore nye elever - også i år - vil føle sig velkomne på 
Stenhus Kostskole.
Hermed et rigtig hjerteligt velkommen til skoleåret 1992/93.

Venlig hilsen.
Børge Pedersen 
Skoleinspektør
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