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Gymnasiets adresse:
STENHUS GYMNASIUM OG HF
Stenhusvej 20
4300 Holbæk

Telefonnumre og træffetider
Træffetid Tlf.nr.

Rektor Birger Friis 12.10-13.00 53 43 64 65
Skolens kontor 08.00-09.10 53 43 64 65

Sekretær Kirsten Aaen 
Sekretær Rita Mørch 
Sekretær Inge Michaelsen 

Inspektorer:

11.40-14.00

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

Studievejledernes træffetid aftales ved skoleårets start og meddeles i nyheds
avisen: "Stenhus-Nyt". Træffetiderne vil også kunne ses på opslagstavlen ved 
hovedindgangen.
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REKTORS VELKOMST
Velkommen til et nyt skoleår, velkommen til "nye" og "gamle" elever.
Dette årsskrift er tænkt som et opslagsværk med beskrivelser af uddannel
sernes struktur og fagtilbud, en regelsamling, en ABC for Stenhus og en lang 
række praktiske oplysninger, som kan være dig til nytte i det kommende 
skoleår. Jeg vil derfor bede dig om at opbevare bogen til senere brug. For 
også at give dig et indtryk af livet på skolen har vi medtaget artikler om 
arrangementer i det netop afsluttede skoleår.
Stenhus Gymnasium og HF er et amtskommunalt gymnasium. I det kom
mende skoleår har vi 24 gymnasieklasser og 8 HF-klasser med tilsammen ca. 
800 elever. Der er i alt 80 lærere, 3 skolesekretærer, 9 rengøringsassistenter, 2 
kantinedamer, 2 pedeller, 2 langtidsledige og en rektor. Der er altså tale om 
en meget stor virksomhed, hvor ca. 900 personer har deres daglige arbejde.
Der ligger nogle kvaliteter i at være stor, f.eks. det store spektrum af valgfag 
og mangfoldigheden i initiativer, tilbud og arrangementer. Men der ligger 
også nogle farer, f. eks. at den enkelte kan føle sig alene og ubetydelig blandt 
de mange. Derfor arrangerer ældre elever og lærere et særligt introduktions
forløb for de nye elever med det formål at gøre de nye elever fortrolige med 
hinanden og med stedet. Det er mit indtryk, at de nye elever hurtigt falder til 
og aktivt tager del i de mange aktiviteter, der tilbydes i og udenfor skoletid. 
Til hver ny klasse er der knyttet en særlig klasselærerordning, og vi har igen
nem flere år forsøgt os med særlige indskolingsforløb og herved fået nogle 
erfaringer til gavn for den nye årgang. Det vil du komme til at høre mere om 
i starten af det nye skoleår.
I den periode af dit liv, som du gennemlever under uddannelsen her, har vi 
nogle ret præcise mål for din faglige udvikling. Men vi anser det også for 
væsentligt, at du får mulighed for at videreudvikle selvstændighed og 
ansvarlighed, og at vi får nogle gode oplevelser sammen. Du vil opleve i 
fagene, at du tages med på råd om undervisningen. Du vil få mulighed for 
at deltage i elevråd, bestyrelse, fællesudvalg, festudvalg, redaktion af skole
blad, frivillig idræt, musik, formning og en række andre sammenhænge, 
hvor du vil kunne præge livet på skolen og bidrage til gode oplevelser for 
dig selv og andre.
Det er godt for skolen og for dig, at du udnytter muligheden for at få med
indflydelse.

Venlig hilsen 
Birger Friis, rektor
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ELEVRÅDETS VELKOMST

"Velkommen til Stenhus". "Ah, I er nok nogle af ungdommens vellykkede 
repræsentanter, siden I har valgt at gå her!", "Men ved du overhovedet, 
hvad du går ind til? - det er jo hårdt arbejde". "Nå, så du skal være sproglig, 
aha...nej ikke fordi det gør noget, men en studentereksamen uden matema
tik!". "Matematiker, haha, hvad vil du dog bruge en matematisk studenter
eksamen til i disse EF-tider?"
Tja, dette er vel blot en brøkdel af de kommentarer, du hidtil har fået slynget 
i hovedet, og som gang på gang har fået dig til at overveje, om du nu har 
valgt rigtigt. Men nu har du valgt, og det drejer sig nu om at få din hverdag, 
hvadenten du er matematiker, sproglig eller HF'er, til at passe dig så godt 
som muligt.
Og her kommer vi, Elevrådet, så ind i billedet. Det er vores job at formidle 
dine ønsker, visioner og idéer videre til Danmarks større elevorganisationer 
og derved være med til at forme gymnasiet, så det passer dig bedst muligt. 
Elevrådet består af to repræsentanter pr. klasse, når folk altså ikke "glem
mer" møderne.
Velkommen til Stenhus - og på forhåbentligt gensyn i Elevrådet!

På Elevrådets vegne 
Rebecca Bach-Lauritsen, 2u.
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KRONIK
Tale til ansøgere og deres forældre 
d. 11. februar 1992

Kære unge mennesker, kære forældre!
I står nu ved et af de afgørende valg i Jeres liv - et af de valg, der trækker 
lange konsekvenser med sig. Derfor er det vigtigt at overveje de forskellige 
muligheder, der byder sig, og at se både på, hvad de er i sig selv, og hvilke 
udsigter, de åbner for.
I denne situation vil I høre mange råd - mest fra mennesker og institutioner, 
der er interesserede i, at I vælger på en bestemt måde. Jeg er her ingen und
tagelse. Derfor skal I lytte til alle rådene, overveje tingene nøje - og så sprin
ge ud i det med liv og sjæl.
Den for tiden mest berømte gymnasielærer er død. Han er både myrdet af en 
elev, og har dog aldrig eksisteret. Det er lektor Blomme, elevernes skræk i 
Hans Scherfigs roman Det forsomte forår om gymnasieår i 30-erne, netop 
filmatiseret med stor succes og under stor opmærksomhed. I parodiens klar
syn har Scherfig (og Frits Helmuth som Blomme) tegnet billedet af et menne
ske, der er blevet ondt og er ved at kvæles i sin egen galde. Han tager hævn 
over tilværelsen ved at terrorisere børn og spise søde sager, maltbolscher 
især. Han underviser i latin, og det er selvfølgelig i denne sammenhæng 
udtryk for, at hans værdier - om han måtte have nogle et sted - er forstenede 
og døde. Han er præget af sin tid og sit sted - og af sine elever.
Hvis man spørger direkte: Underviser lektor Blomme her på Stenhus, vil 
svaret blive både ja og nej. Ja, vi underviser i faget latin, og det synes vi, der 
er gode grunde til, meget gode endda, og ja, vi kan også engang imellem bli
ve stressede af denne onde verden og forfalde til et maltbolsche. Men nej, 
pædagogikken er nu en anden, forholdet mellem lærere og elever, mellem 
elever og det stof, der skal formidles, er blevet anderledes, selv om de krav, 
vor tids HF-kursister og gymnasieelever skal leve op til, ikke er blevet mindre, 
snarere tvært imod.
Den fornyelse, der er kommet ind i skolen efter Blomme, tager ironisk nok sit 
udgangspunkt i netop lektorens fag, latin og græsk. Blomme kunne på sit latin 
hvisle: Non scolae, sed vitae discimus, hvilket er udlagt på dansk: Vi skal 
lære for livet, ikke for skolen. Dette latinske ordsprog har vi taget til os - på 
dansk. Og vi har lært andre ting i oldtiden: Den form for undervisning, som 
den danske digter Jakob Knudsen kalder den livsinteresserede samtale, har vi 
taget op fra de gamle græske filosoffer, som vi også underviser i - på dansk.
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I skal lære for livet på HF og i gymnasiet. Ikke direkte for erhvervslivet, 
sådan som man ellers kan gøre det. Andre steder kan man få en uddannelse, 
der peger lige i jobretningen. Her hos os giver vi forudsætningerne for, at I 
kan få en uddannelse andre steder, vi forbereder til studier. Men vi forbere
der også til andet: Vi taler gerne om dannelse. Man uddanner sig til lærer 
eller til ingeniør, til en jobfunktion, man danner sig til menneske, til borger 
blandt andre borgere på torvet - i politik, i menighed, hvor folk mødes, ikke i 
kraft af deres profession, men i kraft af, at de er sig selv.
Mennesker, der kan tilegne sig teoretisk og praktisk viden i en videregående 
uddannelse, er det mål, vi vil fremme her på Stenhus. Denne drøm om det 
hele menneske var indholdet i lektor Blommes tradition. Den holder vi højt, 
ikke hans facon, ikke hans forkrøblethed i ånden. Og jeg håber, vi får nogle 
unge mennesker i tale, der synes, der er bedre årsag til en kritisk samtale med 
deres medelever og deres lærere end til parodi og giftmord, som i romanen.
Som skolen er i dag, siger alle vi lærere, selv de af os, der underviser i klassiske 
fag, med glæde tak for et maltbolsche fra en elev. Nede på vores fælles torv.
Jeg håber at se mange af Jer efter den kommende ferie.

Henrik Schovsbo
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Stor boggave til Stenhus!
Som det vil være mange bekendt døde skolens rektor gennem mere end 25 
år, Kjeld Kolding, forrige vinter. Kjeld var jo historielærer og samtidig en 
ivrig bogsamler. Det nyder skolen godt af endnu engang, idet Kjelds enke, 
Karen-Margrethe Kolding har doneret en meget stor del af hans bogsamling 
til skolen. Det drejer sig om mere end 500 bind!
Samlingen består naturligt nok mest af historiske værker, men der er meget 
andet af interesse, bla. et stort antal ældre biografier, hvoraf de fleste er store 
sjældenheder. Det gælder i det hele taget for mange af værkerne, at de i dag 
er uopdrivelige.
Det kan være vanskeligt at fremhæve en enkelt værk, men der er ét helt ene
stående, nemlig 16-17 bind med avisudklip fra 1930'erne, som i sin tid er 
samlet, systematiseret og kommenteret af Kjeld Koldings fader. (Kjeld havde 
således ikke sin historiske interesse fra fremmede!). Her er en virkelig guld
grube for en elev, der skriver sidsteårs-opgave om mellemkrigstiden!
De mange bøger er nu ved at blive katalogiseret og stillet på plads af skolens 
bibliotekar. De mest værdifulde værker vil blive opbevaret under lås! Vi er 
sikre på, at lærere og elever vil få stor glæde af gaven. Den er givet skolen på 
Karen-Margrethes initiativ og i Kjeld Koldings ånd.
Han har således gjort sin skole endnu en tjeneste!
Vi siger dybtfølt tak!

Birger Friis, rektor.
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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 ind
arbejdes så hurtigt som muligt.
Derfor har vi på Stenhus i de senere år systematiseret og koordineret denne 
indskoling.Vi gør det nu ud fra følgende model:
1. Alle de nye klassers lærere afholder en række ekstra lærerforsamlingsmø

der i løbet af efteråret for at kunne følge startfasen så nøje som muligt og 
for at kunne samordne deres læseplaner og eventuelt lave tværfaglige 
aktiviteter.

2. Studievejlederne arbejder tæt sammen med de enkelte faglærere omkring 
de studietekniske discipliner som notat-teknik, læsemetoder osv.

3. De nye klasser evaluerer selv, hvorledes overgangen fra folkeskole til 
gymnasium/HF er gået, f.eks. i form af et "stormøde" med klassens stu
dievejleder.

4. Alle nye elever tilbydes en "indslusnings-samtale" med deres studievej
leder.

De nye klasser vil få mere at vide om indskolingen af deres klasselærer og 
studievejleder ved skoleårets start.
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STUDIEVEJLEDNING M.M.
I gymnasiet og på HF er der ikke klasselærere som i folkeskolen. I stedet har 
man studievejlederne. Hvis man har brug for hjælp, oplysning, en snak osv., 
kan man bruge studievejledningen. Nedenfor fortæller vi om denne og om 
et af de emner, som eleverne oftest henvender sig med, nemlig SU.

Studievejledning:
I gymnasiet og på HF er der til hver klasse knyttet en af de seks studievejle
dere, som normalt følger klassen gennem hele skoleforløbet. Studievejlederne 
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.

I 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 og 
Vibeke Hertz.

De enkelte klasser er tilknyttet en bestemt studievejleder, og denne tilknyt
ning bekendtgøres straks ved skoleårets start på den store tavle ved hoved
indgangen.

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 kalende
råret 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 
afleverer nogen tid efter at du er fyldt 18 år.
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Fylder du 18 år senest d. 30. september 1993, skal du for at få SU pr. 1. oktober 
aflevere din ansøgning til stipendienævnet inden 1. oktober!
Stipendier fra SU er A-indtægt, dvs. SU trækker skat inden udbetalingen.
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 1.890 kr pr. måned som 
hjemmeboende. Er en elev udeboende, skal der særlige grunde til at få mere 
stipendium end 1.890 kr. pr. md., f.eks. mere end 20 km mellem forældres 
bopæl og Stenhus Gymnasium. Alle studerende, som flytter hjemmefra, skal 
derfor henvende sig til Claus Hansen eller Bente Olsen for at få oplysninger 
om muligheden for at få forhøjet stipendium.
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 423.000 kr. Mindreårige søskende under uddannelse 
giver et indkomstfradrag på 19.638 kr pr. barn.
For SU-året 1993 er der samlet givet 5,4 millioner kr. i stipendium og 395.000 
kr. i lån til Stenhuselever!
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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PÆDAGOGISK UDVIKLING
De sidste par år har vi på Stenhus arbejdet bevidst med at udvikle skolen 
pædagogisk. Vi igangsætter forsøg, som vi så vurderer og følger op, og hvis 
de har givet gode resultater indarbejder vi dem i undervisningen og skolens 
almindelige virke. Eksempelvis har sidste skoleårs gode erfaringer med et 
forsøg med at ofre nogle af de nye klasser særlig opmærksomhed betydet, at 
vi nu laver udvidet indskoling i alle begynderklasser (se afsnittet herom).
Også i skoleåret 93/94 har lærerrådet afsat ressourcer til pædagogiske 
udviklingsprojekter. Der bliver i dette skoleår arbejdet med undervisnings
differentiering, skriveværksteder af forskellig art med bl.a. brug af EDB, 
tværfagligt samarbejde, "åben-dør" (hvor lærerne bl.a. overværer hinandens 
undervisning) m.m.
Desuden vil vi arbejde videre med at gøre skolen endnu bedre via det, der 
kaldes en "pædagogisk målsætningsdebat". Den vil berøre næsten alt det 
arbejde, der foregår på skolen - de fysiske rammer, pædagogiske og faglige 
tilbud, intern kommunikation, samarbejdet mellem skole og hjem, samt 
meget, meget mere.

Mette Knudsen, 
formand for pædagogisk udvalg.
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STENHUS OG RESTEN AF
VERDEN
Verden bliver mindre, siger man. Nogle vil mene modsat, at den bliver 
større. I hvert fald mødes mennesker fra forskellige lande oftere og oftere. 
Det sker også på Stenhus. Ar for år øges antallet af udvekslinger med elever 
og lærere fra andre landes skoler. Vi havde i sidste skoleår besøg af russere, 
jugoslaver og ikke mindst tjekker. Historielærer Peter Holst fortæller her om 
sidste efterårs udveksling:

Udvekslingsrejse til Prag
"I sensommeren og efteråret 1992 gennemførte vi den anden udvekslingsrejse 
med Gymnazium Arabska i Prags nordvestlige hjørne.
Gruppen af tjekkiske gymnasielever kom til Stenhus den første mandag i 
september, og de tjekkiske elever blev fordelt hos vore elever, som de allerede 
"kendte" efter brevveksling sommeren igennem. Nogle mere end andre natur
ligvis. Privat indkvartering med det primære formål at komme "tættere" på 
hinanden.
Ugen forløb med udflugter tirsdag, onsdag og torsdag, mens fredagen var 
afsat til skolebesøg og deltagelse i undervisningen, så godt det nu kunne 
lade sig gøre. Vi besøgte Roskilde, Stenstrup og Højby, Louisiana, Frederiks
borg Slot, samt København med Statens Museum for Kunst, Rundetårn, 
Amalienborg, Nyhavn, Den lille Havfrue, ja alt hvad en turist bør se i 
København, incl. aftenbesøg i Tivoli.
Genbesøget i Prag fandt sted i efterårsferien. For at billiggøre turen havde vi 
solgt de overskydende pladser i bussen til "turistrejsende" elever, som for de 
flestes vedkommende havde deltaget i forrige års udvekslingsrejse. Disse 
elever havde vi med hjælp fra de tjekkiske lærere skaffet plads til på billige 
studenterhoteller.
Programmet i Prag bestod dels i den store byrundtur, dels i besøg på Karl
stein, Karl d. 5.'s smukke slot 30 km syd for Prag, og besøg i Prags nærme
ste, smukke omegn.
Udvekslingen blev arrangeret af lærere fra Stenhus i samarbejde med lærere 
fra Gymnazium Arabska i Prag. Lærerne bor også privat hos deres kolleger, og 
efter 2 års succés kan vi sige, at vi har fået venner blandt kollegerne i Prag.
Derfor fortsætter vi naturligvis i 1993, med det største hold nogensinde: 35 
udvekslingselever og 45 turistrejsende. Vi skal derfor af sted i to busser til 
efteråret.
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Udvekslingsrejserne tegner til fortsat succés og giver blod på tanden efter en 
fortsat udbygning af samarbejdet med gymnasieskoler i det tidligere Østeu
ropa."

Udvekslinger med andre lande
Vi har også haft udveksling med endnu fjernere lande som Malta, Japan og 
USA. I efteråret var rektor på et tre ugers kursus i sidstnævnte land, og herfra 
stammer Steve Hornyak, som har været og undervist her (på engelsk) et helt 
skoleår. Han er musiklærer og er udvekslet med en af Stenhus' musiklærere, 
Ole Hannibal, som sammen med sin kone, Eva Rosenkilde, der også er lærer 
på Stenhus, har været i Colorado. De har skrevet spændende breve hjem om 
det amerikanske uddannelsessystem, og vi har tilsvarende bedt Steve om at 
skrive om sine indtryk af den danske gymnasieskole. Det samme har vi gjort 
med en af vore udvekslingselever, Masako Suzuki, som er japaner. Vi gengiver 
de to indlæg nedenfor, Steves på engelsk, Masakos på dansk. NB! Vi har ikke 
rettet sprogligt i hendes indlæg!!!

En amerikaner på Stenhus (Dr. Istvan Hornyaks indtryk):
"Corning to Denmark this year has been a wonderful experience. Denmark 
has been like reading a fascinating book with many diverse and interesting 
chapters. When I opened the book last August, I had no idea what the story 
would be. As I kept reading the book from month to month, it became ever 
more interesting. Today, I feel enriched and fortunate for having opened this 
wonderful book called Denmark. I am a better person and teacher for what I 
have experienced here. I am a person with a wider understanding of not 
only Denmark, but my own country America.

11



I feel now, today, that I would like to continue reading this book - unfortuna- 
tely, I have to close the book and stop. I need to put this novel back on the 
shelf and wait for another day to continue the story. So, there is a feeling of 
sadness and finality in having to go, but the memories and experiences from 
Denmark will write a new story for me when I am back in America. It is this 
book I will take back with me and share with my friends, family and colleag- 
ues. And, the stories and events of this book reflect the pride, accomplis- 
hment, and spirit I have found and enjoyed in the Danish people, its culture 
and system of education - an education system that is second to none."

En japaner på Stenhus (Masako Suzuki fortæller):
"Jeg var i 2w på Stenhus et år som udvekslingsstudent. Jeg vidste næsten 
ingenting, fordi jeg kom fra Japan, der ligger langt væk fra Danmark. Så 
først var jeg forvirret ikke kun sproget var forskelligt men også opførslen., 
f.eks. bruges lærernes fornavne og der er ikke lige så meget disciplin. Jeg 
fulgte den normale undervisning sammen med de andre, så det var svært og 
nogen gange følte jeg at det var kedeligt. Jeg synes de har travlt kun for at 
læse. Vi har mange andre aktiviteter end undervisning på min skole i Japan. 
I marts var jeg med klassen på studietur til Sicilien, og der var en masse tid 
til at snakke med mine kammerater, og på det tidspunkt havde jeg været i 
Danmark 8 måneder, så jeg kunne snakke med dem på dansk. Det var en 
dejlig oplevelse.
Jeg synes, danskerne godt kan lide - og også er gode til - at snakke engelsk, 
men udvekslingsstudenter kommer til Danmark for at læse dansk. Så ønsker jeg 
at I skal snakke på dansk til os, udvekslingsstudenter, og det hjælper os meget.
Det var et så hurtigt år her i Danmark, men jeg har oplevet mange ting. Og 
det var dejligt at være sammen med 2W."
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STUDIETURE
I skoleåret 1992/93 var vores 2.g-ere og nogle 2.HF-klasser på studieture. 
Blandt rejsemålene kan nævnes: Athen, Sicilien, Prag og Firenze.
Nedenfor følger en beskrivelse af en af studieturene.

RIGE NORDBOERE FORØGER TUNESIENS BNP MED 240%

Tunesiens præsident Ben Ali udtaler: "Mit land kan nu se frem til et fremtidigt 
medlemskab af EF!"
Dette var den officielle udtalelse fra præsidentpaladset, da Ben Ali hørte, 
hvor mange dinarer, 2.c fra Stenhus Gymnasium havde ladet sig snyde for af 
diverse tunesiske taxachauffører og handlende!
Det hele startede godt. Vi landede i Tunesien uden motorstop og med alles 
morgen- og middagsmad på rette sted - i maven, gik vi ud i det strålende 
vejr og fandt en bus, som de danske trafikmyndigheder ikke engang ville til
lade at blive fragtet på lossepladsen af andre end hærens sprængningskom
mando.

Vores guide hed Mikael og var en flinker fyr med fabelagtigt overblik - og 
han duftede så dejligt af eau-de-et-eller-andet...

Vores første stop efter indkvarteringen var medinaen i Sousse. For de af læs
erne, der ikke er bekendt med en medina, kan vi afsløre, at det er en tunesisk 
opfindelse til at flå pengene fra sagesløse og bundnaive nordboere, os selv 
inkluderet! Denne turistfælde var en heksekedel af tunesere, der alle ville 
sælge deres hjemmelavede stofkameler el.lign. Vi købte os alle fattige i nips
genstande og konstaterede, at det for os vanvittige selvpineri af en faste
måned, også kaldet ramadan, gjorde visse af disse sultende stakler mere end 
almindeligt påtrængende. Men trods alt var medinaen en utrolig spændende 
og positiv oplevelse.

Om aftenerne spiste vi sædvanligvis på restaurant. Den ene aften udspillede 
der sig et usædvanligt skue: Pludselig dukkede der en mavedanser op, men 
hun blev grundigt gjort til skamme af vores to medbragte mavedansspeciali
ster. Disse to mavedansere, en rigtig og en af hankøn, dansede maven ud af 
bukserne på den tunesiske pige, men til gengæld gav vi flotte drikkepenge!

Vi lod os som sædvanlig ganske ukritisk berige af den storslåede, lokale kul
tur, dvs. statuer, mosaikgulve (der af pladsmangel var hængt op på vægge
ne) og en masse andet. Da vi var inde for at høre om de gamle romerske 
mosaikker, fortalte guiden os om vinens virkning på mennesket: "Første glas 
gør let som fuglen. Andet glas gør stærk som løven, men tredje glas gør dum 
som æslet!" "Eller som visse elever!" tilføjede Vibeke Rosenmejer (VR), en af 
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vores medbragte lærere, sarkastisk! Vi elever tror dog stadig fuldt og fast på, 
at det må have været vandet, der var noget galt med!
Et andet af disse kulturelle indslag i vores tunesiske hverdag var et besøg på 
et af værtslandets stoltheder, nemlig Lycée Les Jeunes Filles, som var et gym
nasium med en elevkapacitet som Parken i Kbh. Besætningen i dette enorme 
kompleks var på 2000 sjæle fordelt i "små" enheder på 40 personer, også kal
det klasser! Trods det uoverensstemmende navn var ca. halvdelen af besæt
ningen hankønsvæsener.
Vi var så heldigt stillet, at føromtalte VR kendte en tunesisk familie, som til
syneladende ikke havde rådspurgt Allah, inden de indvilgede i at bespise 
os! Det var ved samme lejlighed, at der opstod almindelig forvirring under 
besøget i en nærliggende berberlandsby, da høvdingen sagde, at vi ikke måt
te komme ind i selve landsbyen, fordi der var for mange kønne piger i klas
sen! Vi kan af dette konkludere, at manden burde bytte sit gebis til et par 
briller med glas så tykke som Grønlands indlandsis!! Vi fik dog afleveret de 
100 kg medbragt tøj til de fattige i landsbyen.
Vi havde hørt nogle rygter om, at en masse letpåklædte kvindfolk skulle 
være samlet på et sted kaldet hammam. I den tro, at dette måtte være det 
muhamedanske svar på kristendommens himmel, ilede vi savlende af glæde 
derhen kun iført sokker og Nikon spejlreflekskameraer. Men ak, trods ihær
dige forsøg lykkedes det os ikke at overbevise den enorme kvinde ved ind
gangen om vores reelle hensigter, og at det hele kun var til studiebrug, hvor
for vi måtte benytte vores udsendte medarbejdere. Her er deres reportage:
Det var med store forventninger, vi gik ind af døren til hammam, der er en slags fæl
lesbad. Det viste sig hurtigt, at ingen af vores forventninger kom tæt pä det virkelige 
hammam. Der var tre rum, det ene varmere end det andet, og i alle tre rum stod 
tunesiske kvinder rundt omkring og vaskede sig. Vi skulle selvfølgelig både vaskes og 
have massage, men vi fandt hurtigt ud af, at det ikke var den slags massage, vi kend
te til. Her blev man nemlig skrubbet over HELE kroppen af store, svedige kvinder. 
Nogle forlod hurtigt hammam, da de syntes, det var for primitivt, men os, der blev, 
fik en sjov, varm og intim oplevelse for livet.

Nick Gabriel Poulsen og Kasper Hoffmann
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STENHUS REJSEFONDS 
STØTTEFORENING
Studierejser til andre lande i Europa er et værdifuldt indslag i et gymnasie
forløb, 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 besked
ne, nærmest 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. I starten 
af det nye skoleår vil en ny indsamlingsrunde begynde.
Desuden skaffer foreningen sig indtægter ved forskellige aktiviteter på og 
udenfor skolen.
Eventuelle bidrag til foreningen kan indbetales til Stenhus Rejsefonds Støtte
forening, Giro nr. 2 18 27 18 eller direkte til foreningen på skolens adresse.

Ingelise Nielsen
Dorte Haahr Carlsen

Kirsten Bodekær
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Nyt EDB-system på Stenhus
Nu er det nye EDB system indrettet og det bruges af eleverne med stor entu
siasme. Ofte sidder der elever og arbejder til efter kl. 4 om eftermiddagen. 
Skolen har anskaffet 28 PC'ere med diverse printere, scanner, modem, CD- 
drev mv. Hertil kommer et stort sortiment af programmer, til tekstbehand
ling, regneark, tegning, programmering samt fagprogrammer til en lang 
række fag.

Maskinerne er fordelt således, at der er et datarum med femten PC'ere i net. 
I et andet lokale står otte PC'ere på rulleborde. Maskinerne kan enten bruges 
i lokalet til et enkelt lille hold, eller de kan enkeltvis trilles ud til klasseværel
serne. I samme lokale står en enkelt Mac. To maskiner bruges af fysik, mv. 
En maskine bruges af musik. Endelig er der en PC til lærerforberedelse.
På programsiden er der Windows på alle maskiner. Der er indlagt Works, 
Wordperfect, TurboPascal, QuattroPro, Maps mv. på alle/de fleste maskiner, 
idet der dog for TurboPascal og QuattroPros vedkommende afventes danske 
Windows udgaver.
På enkelte maskiner er der installeret PcGlobe, CorelDraw, Autosketch, Pro- 
comm Plus for Windows, Toolbook, samt ordbøger til engelsk og tysk. Her
udover findes et meget bredt sortiment af fagprogrammer, der normalt er på 
institutionslicens, og følgelig findes på alle maskiner.
I skolens åbningstid er hovedprincippet, at maskinerne er frit tilgængelige 
for elever og lærere. Dog er der nogle regler, der skal overholdes.
I øjeblikket gennemføres lærerkurser i de mest anvendte programmer. Ele
verne skal have EDB i undervisningen, og med de nye maskiner, er der vir
kelig lukket op for helt nye muligheder i en lang række fag.

Ole Kofod og Leif Østerholt
Datavejledere
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SAD AN ER GYMNASIET
OPBYGGET...
Gymnasiet er delt i en sproglig og en matematisk linie. 11 .g er alle fagene på 
de to linier obligatoriske. ____________________________

SPROGLIG LINIE

l.G

IALT 
32

TIMER
PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0 
0

HIS

0 0
0

TYS-F 
FRA-F

0 0
0 0

BIO

0 0 
0

TYS-B 
FRA-B 
SPA-B 
RUS-B 

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 TYS-B
FRA-B
SPA-B

ENG NAT VALGFAG

31-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUS-B 0 0 0 0 0 0
TIMER

PR. UGE
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

MATEMATISK LINIE

l.G

IALT 32
TIMER

PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0 
0

HIS

0 0 
0

TYS
FRA

RUS-B 
SPA-B 

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-B
SPA-B

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

SIGNATURFORKLARING: O = ANTAL TIMER PR. UGE
17



VALGFAG GYMNASIET...
I l.g og 2.g vil studievejlederne orientere om alle valgmuligheder i 2.g og 
3.g. Alle vil få tilbudt en personlig samtale med deres studievejleder om 
sammensætningen 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 opret
tes, selv om det tilbydes på skolen. Der kan f.eks. melde sig for få elever, 
ligesom der er begrænsninger på antallet af valghold.

* De højniveaufag, der er efterfulgt af en stjerne (*), er toårige.

MELLEMNIVEAU HØJT NIVEAU

BEGGE LINIER SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG *

MUSIK MUSIK *

GEOGRAFI

BIOLOGI BIOLOGI *

DATALOGI SPANSK

ERHVERVSØKONOMI RUSSISK

FILOSOFI FRANSK

PSYKOLOGI TYSK

IDRÆT

BILLEDKUNST

TEKNIKFAG

SPROGLIG LINIE LATIN LATIN *

KEMI ENGELSK

MATEMATIK MATEMATIK *

FYSIK

MATEMATISK LINIE LATIN ENGELSK

KEMI KEMI *

FYSIK

MATEMATIK
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S AD AN ER HF OPBYGGET...

2. HF
MIN. 24 

TIMER

1. HF
29-30
TIMER

DAN

0 0 
0

HIS

0 0
0

IDR

0 0

BIO/GEO/ 
FYS+KEM

MAT

0 0
0 0

0

TYF/ 
FRF 
0 0 
0 0

ENG

0 0
0 0

BIL/ 
MUS 
0 0

*

0 0
0 0

(0) *

0
0

DAN HIS SAM REL V.]”AG 1 V.FAG 2 V.FAG 3

0 0
0 0

0 0 
0

0 0 0 0 
0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

* Ved tilmelding til det toårige HF-kursus skal der vælges to af fagene: Biologi 
(OOO), Geografi (OOO) og Fysik-Kemi (OOOO) samt et af fagene: Musik 
(OO) og Billedkunst (OO).
For elever, der vælger et 3. sprog (begyndersprog) i 1 .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 UNDTAGELSER (SE NEDENFOR):

1 BILLEDKUNST
1 BIOLOGI
1 BIOLOGI FF 3t/ugei2.HF

1 DATALÆRE
1 ENGELSK
1 ERHVERVSØKONOMI
1 FILOSOFI
I FRANSK FORTS.
1 FRANSK BEG. 4t/ugeil.HF,4t/ugei2.HF

I FYSIK
1 FYSIK-KEMI FF
1 GEOGRAFI
1 GEOGRAFI FF 3t/ugei2.HF

1 IDRÆT
1 KEMI
1 MATEMATIK 5t/ugei2.HF

MUSIK
1 OLDTIDSKUNDSKAB 3t/ugei2.HF

1 PSYKOLOGI
1 RUSSISK BEG. 4t/ugei l.HF,4t/ugei2.HF

1 SAMFUNDSFAG
1 SPANSK BEG. 4t/ugeil.HF,4t/ugei2.HF

1 TEKNIKFAG
1 TYSK
1 TYSK BEG. 4t/ugeil.HF,4t/ugei2.HF

Hertil kommer, at man vil kunne erstatte tilvalgsfaget engelsk med engelsk 
på højt niveau svarende til højeste gymnasiale niveau. Hvis du i givet fald 
vælger dette 2-årige højniveaufag, bortfalder faget på obligatorisk niveau, og 
du får 4 timer engelsk om ugen i l.HF og 7 timer om ugen i 2.FIF.
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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, sammenspil, teater og frivillig idræt. 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 kom
me 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 deltage 
i vore forskellige fester bl.a. gallafesten omkring 1. december.
Du kan læse mere om ekstra-tilbuddene i "ABC"-en i dette hæfte, men vi har 
bedt nogle af vore elever og lærere om at skrive om deres oplevelser i forbin
delse med musik og teater.

Musiklivet på Stenhus
At være elev på Stenhus er ensbetydende med store muligheder for musi
kalsk udfoldelse. Skolen tilbyder musikundervisning på såvel obligatorisk 
som mellem- og højniveau, og derudover er der masser af muligheder for at 
deltage i frivillig musik. Vi har et kor, et BigBand og samspilsgrupper, og i 
løbet af skoleåret er der masser af muligheder for at øve sig og - ikke mindst 
optræde for et altid veloplagt og engageret publikum.
For at give en fornemmelse af, hvad der kan foregå på det musikalske område, 
vil vi her fortælle om sidste skoleårs aktiviteter.
Oktober måneds Musikcafé var en "unplugged" aften, hvor de akustiske 
guitarer fik deres renæssance og især den flerstemmige sang stod i centrum. 
November gik med afviklingen af gallafesten, hvor kor og BigBand medvir
kede. Decembers mørke stod vi igennem ved at mødes i 9-frikvarteret hver 
dag til morgensang.
Traditionen tro var der også julestue - en aften med masser af musik i for
skellige genrer; kor, bands og enkeltpersoner optrådte. Adskillige elever 
havde fundet sammen og havde dannet fremragende bands på tværs af klas
serne.
I foråret forsøgte vi for første gang at afvikle vores eget melodigrandprix - 
og det blev en stor succés. Otte klasser stillede op til konkurrencen om 
førstepladsen med selvkomponerede melodier og egne tekster. Der var alt 
fra seriøse sange om forurening og AIDS til morsomme sange om f.eks. prin
sen Knud og sange om kærlighed. Ved forårskoncerten sidst i april fik eksa
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menshold lejlighed til at afprøve deres numre, og i aftenens anden del 
optrådte forskellige elevbands af høj kvalitet.
Også i kommende skoleår regner vi med et hav af arrangementer, og vi ser 
frem til at se og høre dig enten som musikudøver eller som engageret publi
kummer.

På musiklærernes vegne, 
Kirsten Bodekær.

SOM APPETITVÆKKERE TIL NOGET AF MUSIKLIVET PÅ SKOLEN HAR 
VI HER BEDT ET PAR MUSIKGLADE ELEVER SKRIVE OM DERES OPLE
VELSER:
Rasmus Mackeprang fra 2x fortæller om skolekoret:

Do, Re, Mi, Faaaa...
No, You're out of tune. You have to be on pitch.

Denne sætning har i det forløbne år været en fast bestanddel af den lille 
musikalske enklave STENHUSKORET's hverdag. Stenhuskoret er (som nav
net antyder) skolens musikalske "stat i staten" eller med andre ord, Stenhus
koret er Stedet for alle musikalske stenhusgængere, elever og lærere.
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Når man nu sidder og bladrer i dette hæfte og så støder på en artikel om et 
kor, så rynker man måske på næsen og tænker et eller andet i stil med: "Åh, 
nej! Det er garanteret sådan noget med en hel masse skalaer og underlige 
øvelser, og alle andre er garanteret totalt geniale til at synge". Til det kan jeg 
kun sige: Sådan er det også. Skalaer er, eller har i det forløbne år i hvert fald 
været, en stor og vigtig del af opvarmningen af stemmerne. Jeg har dog ladet 
mig fortælle, at denne praksis varierer fra korleder til korleder. Desuden er 
vi jo allesammen fantastisk gode til at synge, men lad jer endelig ikke genere 
af det. Der er ingen grund til at få mindreværdskomplekser over det. Bare 
syng!

I år har koret som leder haft Steve Hornyak fra USA (læs mere om ham i 
afsnittet "Stenhus og resten af verden"). Det har for alle involverede parter 
været en spændende oplevelse at arbejde sammen med en mand som Steve, 
der har en utrolig kompetence som korleder (ikke at forglemme et par gode 
ører). Det har også været interessant at prøve nogle andre metoder end de 
blandt musiklærere så populære biuuuh øvelser, heraf overskriften.
Stenhuskorets repertoire har i år været meget sammensat. Vi har sunget alt 
fra Mozart og Thomas Morley til Beatles og Pink Floyd.
Udover de næsten obligatoriske optrædender til diverse musikaftener har vi 
i Stenhuskoret også andre oplevelser bag os. Dette bl.a. i form af vor medvir
ken til musicalen Popcorn som blev opført til Gallafesten. Dér fik vi chance 
for, under Nina Holms og Kirsten Bodekærs kyndige ledelse, at prøve kræf
ter med musik fra Grease og Pink Floyd's The Wall o.s.v.
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En anden af de større oplevelser i en ydmyg korsangers liv må siges at være 
vores tur til Århus, hvor vi sang materiale komponeret og dirigeret af John 
Høybye. Det blev en sygeligt sjov tur, selv om vi godt kunne have ønsket os 
lidt mere varme. Vi sov nemlig i nogle hytter på en campingplads, som viste 
sig ikke at være særlig godt isolerede, og da vi så vågnede op om morgenen 
den niogtyvende Marts og fandt ud af at det havde sneet om natten, begynd
te vi vist allesammen at stille os selv nogle diskrete spørgsmål vedrørende 
meningen med at opholde sig på en kold campingplads et par kilometer 
uden for Århus, når man kunne have ligget hjemme i sin seng. Disse spørgs
mål blev til fulde besvaret, da vi kom hen på Riiskov Amtsgymnasium. Det 
viste sig nemlig at blive en spændende weekend, der var rig på krævende 
(men god) musik. Andre bieffekter af weekenden var nogle ekstreme udgif
ter til varm kakao. De havde en udmærket kakaoautomat på stedet, og den 
blev flittigt benyttet.
Hvis nogen nu har fået den opfattelse, at vi var de eneste, der var rejst til 
Århus for at synge, så bliver jeg altså nødt til at rette dem. Vi var i alt ca. 150 
sangere der var troppet op for at synge The Slow Spring, Spring Morning og 
Forårsdrømme. Hertil kom to børnekor, hvoraf et var fra Rusland.
Alt i alt var det en stor oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden.
For nu at runde denne lille reklame for skolekoret ordentligt af, vil jeg sige, 
at jeg synes koret skal med i dine overvejelser, når DU, ærede læser, skal 
tage stilling til, hvilke aktiviteter du vil deltage i. Jeg tror i hvert fald, at 
alle korsangere i år har fået noget ud af deres indsats. Om ikke andet, så 
har alle vist fået et lidt specielt forhold til april samt en forkærlighed for 
Peter Plys.

OG MENS VI ER VED "REKLAMERNE", BRINGER VI ET INDLÆG FRA 
IRENE FOGH OLSEN, SOM ER EN AF DE IVRIGE MUSIKERE I:

Stenhus BigBand
Dette indlæg er tilegnet alle entusiastiske musikudøvere, der er friske på at 
spille med i skolens BigBand. Det er en helt ny idé at have et BigBand på 
skolen - det har kun fungeret et år - og alle tilbageværende elever fra bandet 
og selvfølgelig vores friske leder (Kirsten Bodekær) er vilde efter at få Big- 
Bandet til at køre videre efter sommerferien. I bandet har vi hovedsageligt 
spillet jazz, men vi har også snuset til noget funk og bossa.
Vi håber, at der er en masse nye "puttere", der møder op og liver op i bandet!
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Teater og gallafest
For tredje år i træk var der gallafest den sidste week-end i november. Festen 
startede med teaterforestillingen: "POPKORN", hvor mere end 100 elever 
samt en del lærere - som sceneopbyggere, regissører, lyd- og lysfolk m.v., 
skuespillere eller sangere, som deltagere i det store kor eller i det velspillen
de big-band - gav et indblik i de sidste 16 års større eller mindre begivenhe
der i ind- og udland belyst ved de pågældende års populære musik og kryd
ret med tidssvarende lysbilleder.
800 elever, forældre, søskende og lærere overværede forestillingen i boldspil
hallen, og stykket blev en bragende succes (skulle jeg hilse fra instruktøren 
at sige!).
Efter forestillingen fordelte de 800 mennesker sig rundt omkring på skolen, 
hvor de blev bespist, betjent og - ikke mindst - betragtet: Alle var nemlig 
umådelig festligt påklædt til denne gallaaften. Og hvorfor så det? Jo, man 
skulle jo gerne gøre en god figur ved aftenens højdepunkt, Lancier'en, der 
som sædvanlig trak mere end fuldt hus i Boldspilhallen, hvor flotte, fest
klædte elever, forældre og ansatte fik gulvet til at gynge og taget til at lette.

Klaus Brems
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Sportslivet på Stenhus

Også hvad idræt angår, er Stenhus en aktiv skole - ikke blot i timerne men også uden 
for skoletid. Skolens forskellige hold har fejret store triumfer på sportsbanerne med 
finaledeltagelse og sejre. En af skolens idrætslærere, Jens Færch-Jensen fortæller:
Eleverne har i det forløbne år haft mulighed for at deltage i frivillig basket
ball og frivillig volleyball, begge tilbudt som "åben" undervisning for alle 
efter almindelig skoletid. Derudover deltager skolen hvert år i forskellige 
turneringer mod tilsvarende hold fra andre gymnasier:
I basketball stillede skolen hold i alle tre drengerækker samt i l.g pigeræk
ken. Drengene var til regionsstævne i Kalundborg, hvor de klarede sig fint. 
Både l.g- og 2.g/lHF-holdet vandt deres række, mens 3.g/2HF-holdet måtte 
nøjes med en sekundær placering. På tilsvarende vis var pigerne af sted til 
Haslev, hvor man ligeledes måtte nøjes med en 2. plads.
I volleyball deltog skolen med ialt 6 hold. De to 3.g/2HF-hold var i ilden på 
hjemmebane. Drengene vandt dette indledende stævne i overbevisende stil, 
og kvalificerede sig dermed til mellemrunden, der blev spillet i Vordingborg. 
Også her gik det særdeles flot, idet holdet vandt og dermed var vejen banet 
for deltagelse i det afsluttende landsstævne, hvor de 8 mellemrundevindere 
mødtes til nogle drabelige kampe i Nørresundby. Her skal blot fremhæves, 
at det lykkedes for vores hold at blive nr. 5. Flot klaret!
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3.g/2HF-pigeholdet var på en noget vanskeligere opgave allerede i den ind
ledende runde og måtte se sig besejret af blandt andet Høng, der vandt 
stævnet og gik videre til mellemrunden.
l .g- og 2.g/lHF-holdene deltog i et mammutstævne i Kalundborg, men da 
holdene både vandt og tabte kampe i deres respektive turneringer, kan der 
desværre ikke meldes om nogle puljesejre.
Endelig har skolen deltaget med både drenge- og pigehold i fodbold, idet 
skolen fra gammel tid har været med i en turnering med deltagelse af de for
skellige kostskoler på Sjælland. Resultatet af årets svedeture på grønsværen 
har været en placering som nr. 1 for drengenes vedkommende, mens pigerne 
måtte nøjes med en placering nede i rækken.
Som helhed må man sige at det har været et godt år for den frivillige idræt 
på Stenhus, hvor der virkelig er blevet spillet bold til den store guldmedalje. 
Den store entusiasme har da også udmøntet sig i at skolen (endelig, må man 
vist sige!) har investeret i 2 hele sæt spilletøj, således at der nu er stil over os, 
når vi stiller op til kamp ude og hjemme.
Også i den obligatoriske idræt er der i løbet af året sket mange spændende 
ting, bl.a. med aktiviteter ud af huset. Blandt disse kan nævnes mellemni
veauholdets skitur til Norge, en l.g-klasses besøg på Gerlev idrætshøjskole, 
forskellige klassers besøg i lokale klubber (roklub, kano- og kajakklub, golf
klub, tennisklub), nogle 2.g'eres kanosejlads på Mølleåen og klatring på en 
stor klatrevæg i København, o.m.a.
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ABC for Stenhus
Adresseforandring
Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon m.v. 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 
afslutning. Hvis eleverne ønsker at benytte højttalerne, kan de henvende sig 
på kontoret. Benyttelse af allekald kan som hovedregel kun finde sted i 
begyndelsen af 3. time.

Arbejdspladser
er indrettet til eleverne i "Junglen" og i biblioteket. Da antallet af pladser er 
begrænset, er det nødvendigt, at gruppearbejde og støjende aktiviteter foregår 
i studieområderne ved 100 m-gangen.

Automater
I kantinen, på "Hundredmetergangen" ved kantinen og i fællesområdet ved 
musik 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 180 kr af de månedlige transportudgifter. Beløb her
udover godtgøres af amtskommunen efter ansøgning, kvartalsvis bagud. 
Eleverne skal således selv købe månedskort på de almindelige salgssteder.

Bestyrelse
Bestyrelsen på Stenhus gymnasium og HF består (maj -93) 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: Rebecca Bach-Lauritsen, Christian Lund-Jensen
3 personalerepræsentanter: Rita Mørch, Retur Bay, Claus Hansen
Johan Buchhorn er formand og Retur Bay er næstformand.
Rektor Birger Friis er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er bestyrel
sens sekretær.
Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, ordensregler, ferieplan, 
fagudbud og antallet af elever i klasserne inden for de af amtsrådet fast- 
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satte rammer. Endvidere skal bestyrelsen tage sig af større byggesager og 
sociale opgaver og kan udtale sig til amtsrådet i alle sager vedrørende sko
len.
Valget af amtsrådsmedlem, kommunalbestyrelsesmedlem og skoleinspektør 
foregår hvert fjerde år. Valget af forældre- og elevrepræsentanter foregår hvert 
andet år, næste gang i efteråret 1994, og valget af personalerepræsentanter 
foregår hvert år.

Biblioteket
findes på "Hundredmetergangen". Stig Holm (HO) er bibliotekar. Biblio
teket kan anvendes som læserum, og der er skrivemaskiner og tekstbe
handlingsanlæg 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, d.v.s. at hjemlån kun kan 
finde sted i studieøjemed. Låneren er ansvarlig for de lånte bøger, og skolen 
kan gøre erstatningskrav gældende. Åbningstider ses ved indgangen til 
biblioteket.

Bogdepot/Boginspektor
Fra skolens bogdepot administreres udlånet af lærebøger og 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 i "Junglen". Åbningstider 
i bogkælderen findes ved indgangen til bogdepotet samt på opslagstavlen 
ved indgangen til kantinen. Der falder bøder for ikke at aflevere bøgerne, 
når de bliver hjemkaldt.

Bogudlån
Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal anvendes i un
dervisningen. 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 kon
stateres, at en bog er defekt, kan den byttes. Efter modtagelsen skal bøgerne 
forsynes med omslag, og der skal skrives navn i bøgerne. Mangler det stem
pel, der angiver hvor navnet skal skrives, kan dette fås i bogkælderen. Elever, 
som efter gentagne påmindelser ikke overholder de nævnte regler for bog
lån, henvises til at anskaffe sig bøgerne på egen bekostning. Se i øvrigt 
opslagstavlen ved kantinen.
Amtet kan pålægge elever selv at anskaffe ordbøger 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.

Cykelparkering
Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede parkerings
pladser. 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 
udmunder i en større skriftlig rapport. Opgaven er en forberedelse til senere 
større opgaver.
l.g skriver danskopgave 1 uge i eksamensperioden.

Dueslag
Ca. midt på lOOm-gangen overfor indgangen til sproglaboratoriet er der opsat 
en reol, hvor hver klasse har et "rum". I dette dueslag kan lærerne, admini
strationen 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. Under
visningen 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, som er nyindkøbt i 1993, kan - efter visse, fastlagte regler 
- frit benyttes af alle på tidspunkter, hvor datalokalerne ikke er optaget af 
undervisning. I biblioteket er der opstillet computere, som er til rådighed i 
bibliotekets åbningstider.
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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 efter påske.

Elevråd
Elevrådet af gymnasie- og HF-elever består af to repræsentanter fra hver 
klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om ugen, fortrinsvis i skoletiden. 
Elevrådsrepræsentanternes opgave er at formidle diskussionerne fra elev- og 
lærerråd ud i klasserne, og at repræsentere deres klasse overfor resten af 
elevrådet. De nye 1.klasser skal sørge for at vælge elevrådsrepræsentanter 
med det samme, da elevrådsarbejdet går i gang straks efter sommerferien. 
Gennem elevrådet vælges to repræsentanter til skolebestyrelsen. Vi har også 
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fire repræsentanter i fællesudvalget, hvor problemer/forslag mellem lærere 
og elever diskuteres. Desuden deltager vi i diverse løse udvalg og er således 
med til at tage fælles beslutninger på skolen.
For at koordinere elevrådenes indsats overfor amtskommunen er elevrådene 
på alle gymnasie- og HF-uddannelser i amtet gået sammen i Vestsjællands 
Amts Fælleselevråd, VAFE. Stenhus er elevernes "arbejdsplads", hvorfor vi 
er tilsluttet Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS og Landssam
menslutningen Af Kursusstuderende, LAK. De kan sammenlignes med en 
form for fagforeninger og står til rådighed med hjælp, råd og vejledning i 
alle studiespørgsmål. DGS og LAK er vores talsmænd over for Christians
borg 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 bold
spilhallen (mønttelefoner). Lærerværelsets telefon 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 i 3.g's 
og 2.HF's rejseuge.

Ferieplan
For skoleåret 1993/94 er fastlagt følgende fridage og ferier (de nævnte dage 
medregnes):
Sommerferie: Skolegangen begynder mandag den 9. august. 
Efterårsferie: Mandag d. 18. oktober til fredag d. 22. oktober.
Juleferie: Torsdag d. 23. december til fredag d. 31. december.
Vinterferie: Mandag d. 14. februar til fredag d. 18. februar.
Påskeferie: Mandag d. 28. marts til mandag d. 4. april.
St. Bededag: Fredag d. 29. april
Kr. Himmelf.: Torsdag d. 12. maj.
Pinseferie: Mandag d. 23. maj
Sommerferie: Mandag d. 20. juni

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 
teaterforestilling, dans - bl.a. les lanciers - og små, hyggelige cafeer og barer.
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Forsikringer
Gymnasiet og HF har ingen forsikringer, der dækker tyveri eller skade på 
personer. Hver elev opfordres til selv at tegne en forsikring. Dog dækker 
skolens forsikring brille- og tandskader. For kostelever er tegnet en fuldtids- 
ulykkesforsikring.

Forsømmelser
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Forældremøder/kontaktmøder
Ligesom i folkeskolen lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem skole og 
hjem. Især i l.g understreger vi dette gennem en række forskellige møder og 
samtaler for klassernes elever, deres forældre og faglærerne.
For de nye klasser (l.HF og l.g) vil der blive et møde først i skoleåret, hvor 
man møder skolen som helhed og klassens lærere.
Senere i skoleåret holdes møder omkring hver enkelt klasse.
For de øvrige elever holdes møder i årets løb, men det må understreges, at 
elever over 18 år er myndige, og at skolen derfor ikke i samme omfang som 
overfor yngre elever kan indgå i egentlige forældrekonsultationer.
I det første nummer af "Stenhus-Nyt" efter sommerferien vil der være en 
samlet plan for årets aktiviteter, herunder forældremøder. Endvidere udleve
res indbydelser 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 studie
områderne. 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 med-
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virker naturligvis ved skolens faste koncerter til jul og forår, men også tit 
ved andre arrangementer på skolen eller i omegnen.
Sammenspilsgruppen er et band for lidt øvede instrumentalister. Besætningen 
er blæsere, rytmegruppe og sang. Repertoiret omfatter Salsa, Rythm & Blues 
og jazz/rock. Orkestret medvirker som koret ved talrige arrangementer, ofte 
i samarbejde med dette.
Skolen forsøger ca. hvert andet år at sætte en musical op, hvor alle aktivite
ter søges kombineret.
Efter aftale med musiklærerne og skolens ledelse kan elevbands tildeles øve
tid efter skoletid.
Der er også mulighed for at dyrke sport efter skoletid med skolens idræts
lærere som ledere. Sidste skoleår blev der bl.a. dyrket basketball, volleyball 
og fodbold, men der vil også være mulighed for aktiviteter som håndbold, 
badminton 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.
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Fællesudvalget
er et af de vigtigste udvalg på skolen. Det er et kontaktorgan mellem rektor, 
pædagogisk lærerråd og elever. Det består af rektor, elevrådsformanden og 
formanden for pædagogisk lærerråd 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 arbejdsområde 
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 skolefester, skoletea
ter og sportsstævner.

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

Gæsteelever
Se udvekslingsstudenter.

Historieopgaven
I 2. semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opgaven skal god
kendes 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 indenfor 
det gennemgåede stof.

Inspektion
Inspektorerne er rektors hjælpere. Inspektorerne Klaus Brems (KB) og Susanne 
Holm (SH) leder skolens administration. KB er rektors stedfortræder. De 
træffes på kontoret, se træffetiderne på døren.

Boginspektorerne Peter Holst (HT) og Kirsten Seltorp (KS) forestår alle indkøb 
af undervisningsmidler og sørger for udlevering af lærebøger. AV-inspektor 
Thorkil Petersen (TP) har ansvar for alle audiovisuelle hjælpemidler på skolen 
- herunder sproglaboratoriet.

Introduktion
I 3 dage af den første uge er der introduktion for alle nye elever i l.HF og l.g.
I disse dage vil elever fra 2.HF og 2.g følge de nye elever. I introduktions
dagene er der arrangeret forskellige aktiviteter, der alle har til formål at 
præsentere de nye elever for skolen. Den efterfølgende fredag bliver der 
arrangeret 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 
gangen i spisefrikvarteret rydder det op, som enkelte elever skulle have 
glemt.

Kantinen har en brugergruppe, som er bindeled mellem kantinen og dens 
brugere og består af to lærere og to elever, en fra hver af de to skoler (Gym
nasiet og Grundskolen). Brugergruppen varetager den daglige drift af kan
tinen og igennem "den røde postkasse" ved "fredsvæggen" i kantinen 
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modtages kommentarer og forslag til forbedringer af kantinens forhold i 
det hele taget.

Karakterer
gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftlige fag, og af lærer og 
censor i fællesskab ved de mundtlige eksaminer. Dette gælder både for gym
nasium og HE I gymnasiet gives desuden årskarakterer af læreren ved skole
årets 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 ved hovedindgangen. Kontoret er åbent alle dage fra 08.00 - 09.10 og 
igen fra 11.40 - 14.00. Vær søde at respektere denne åbningstid!

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

Kostskolen
Her bor ca. 70 kostelever fordelt på gymnasium, HF og grundskole. Kontakt
personer: Skoleinspektør Børge Pedersen eller kostinspektørerne.

Legater
Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøjtidlighederne. 
Georg Ulrichs mindelegat, Kitt's legat og Lennart Tofts mindelegat. Desuden 
uddeles en række bogpræmier.

Lommeregnere
Eleverne skal i begyndelsen af skoleåret anskaffe sig en matematiklomme
regner. 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 råd
giver elever med hensyn til oprykning i næste klasse. Desuden indstilles til 
rektor om der skal gives advarsel pga. forsømmelser eller manglende afleve
ring af opgaver el.lign.
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Mødepligt
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Opslagstavler
1) Ved hovedindgangen
Her opsættes dagsaktuelle meddelelser fra kontoret om skemaændringer, 
aflysninger m.m.
2) Ved kantinen
En opslagstavle for boginspektor
3) Ved kantinen
Opslagstavle til brug for eleverne

Oprydning og orden
Som det fremgår af oversigtsplaner over skolen, findes der store 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 penge. Ryd op 
efter dig selv.

Papir
Eleverne skal selv afholde udgifter til papir m.v.

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.

Postskuffer
I den smalle gang ved lærerværelset findes lærernes postskuffer. Skufferne 
kan benyttes til forskellige former for kommunikation, herunder aflevering 
af opgaver.

Pædagogisk lærerråd
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 
leder sammen med disse to møderne. I indeværende skoleår er Vibeke Hertz 
formand.
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I sager vedrørende forsøgsundervisning, anskaffelse af undervisningsmidler, 
principper for ekskursioner, studierejser og praktikophold, introduktions
dage, studiedage, emnedage og årsprøver afgiver lærerrådet en indstilling til 
rektor.
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 
afgørelse.

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.
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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 
stede og fungerer som konsulent. Eleverne vil blive orienteret nærmere om 
dette tidligt i det nye skoleår.

Rejseuge
Længere rejser til udlandet foregår i skoleåret 1993/94 for 2.HF-klasser 3 
uger før efterårsferien og for 2.g-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 iøvrigt.

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

11.40

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
Rygning er tilladt i studieområdet foran musik lige ved udgangen til Sten
hus Kostskole, i studieområdet foran klassetrinsauditoriet samt i studie
områderne foran kantinen helt hen til den orange skillevæg ved de sorte 
fagskabe og de gule dueslag. Desuden er rygning tilladt uden for skolen i 
fri luft.

SEF
Stenhuselevernes festudvalg (se fester).

Skoleblad
Som en fornyelse prøver 2.g-ere og 2.HF-ere i år på skift at skrive og redigere 
et skoleblad. Arbejdet med bladet sker i dansktimerne, hvor dansklæreren er 
konsulent. Hvad navnet på bladet bliver i det kommende skoleår, ved vi 
endnu ikke.
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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.

Skolens fødselsdag
er den 4. september. Den fejres ved en større eller mindre fest. Overskuddet 
går til elevaktiviteter.

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 vej
ledning i forbindelse med skriftlige arbejder. Der vil blive orienteret om ord
ningen tidligt i det nye skoleår.
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Specialundervisning
for gymnasium og HE I ganske særlige tilfælde kan der gives specialunder
visning. Kontaktperson 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 studeikredse: Betjening af dataanlæg, dramatik, skak, elektronik og 
fiskeri.

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. 
Opgaven skrives i et af fagene dansk eller historie eller i et af elevens valg
fag på højt niveau. Den enkelte elev vælger selv det fag, opgaven skal skri
ves i.
HF'erne udarbejder i en fastlagt uge i 2. kursusår den såkaldte: "Andenårs
opgave". Opgaven er en større skriftlig opgave i et af de fag, de bliver 
undervist i på 2. år eller geografi. Eleverne vælger selv fag og træffer aftale 
med faglæreren, som formulerer opgaven. Eleverne får ordlyden på opgaven 
en fastlagt dag inden for perioden 1.12-28.2, og har derefter undervisningsfri 
i en uge til at skrive opgaven.

Støtteforening
Se afsnit herom andetsteds.

Sygeeksamen
Se regelafsnittet bag i hæftet.
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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

Telefonkæde
Hver klasse og hvert valghold bør udfylde og aflevere en telefonkæde på 
kontoret til anvendelse i tilfælde af skemaændringer og lignende. En model 
for en sådan telefonkæde er aftrykt i dette årsskrift.

Terminsprøver
For alle 2.g-ere afholdes en terminsprøve i 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.
Der afholdes endvidere terminsprøver i både 1.- og 2.HF i de fag, hvori elever
ne skal til skriftlig eksamen.

Tilvalg
Se "Valgfag"

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

U d vekslingsstudenter
Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse elever følger en 
bestemt klasses normale undervisning. Kontaktperson er Lars Gaunø (LG).

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 
givet dels til eleverne, dels til elever og forældre ved forældrekonsultationen 
i starten af 1994.
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.
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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, 
eller hvis rektor og lærerne finder der påkrævet.

Årsprøve
Kun aktuel for gymnasieelever. Se regelafsnittet bag i hæftet.
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Ansatte på Stenhus Gymnasium og HF - lærerne

Lektor (TA)
Torben Andreasen
Svalevej 4 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 4613
Matematik
Skemalægger

Adjunkt (BY) 
Petur Bay 
Godthåbsvej 48 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9518 
Geografi 
Samfundsfag

Lektor (CA)
Carin Karlsson
Astrup
Eskildstrupvej 22 
4560 Vig
Tlf. 5342 8285
Engelsk -Fransk

Adjunkt (BE)
Kim Bertelsen
Egilsgade 25, 3.tv.
2300 København S 
Tlf. 3154 4548 
Matematik - fysik

Lektor (OA) 
Orla Astrup 
Egebjerg Alle 11A 
2900 Hellerup 
Tlf. 3940 0619 
Engelsk - idræt

Adjunkt (BK) 
Kirsten Bodekær 
Hornsherredvej 430 
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 4161 
Musik - Dansk

Lektor (AA)
Anne Mette Augsburg
Strædet 13
4581 Rørvig 
Tlf. 5991 9614
Biologi - Idræt

Lektor (KB) 
Klaus Brems 
Havrevænget 7 
4330 Hvalsø 
Tlf. 4640 8390 
Biologi - Idræt 
Inspektor
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Lektor (DC)
Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4 
4420 Regstrup 
TIf. 5347 3305
Historie
Oldtidskundskab

Rektor (BF) 
Birger Friis
Ved Lunden 10 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 0728 
Matematik - Fysik

Lektor (GC) 
Gorm Christensen
Drosselvej 28
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3110 6214
Tysk

Adjunkt (JF)
Jens Færch-Jensen 
Kløvermarksvej 3 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 2741 
Geografi - Idræt

Lektor (TC)
Torben Christensen
Urtehaven 13 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 4244 
Geografi 
Erhvervsøkonomi

Lektor (MG) 
Mette Garde 
Vallekildevej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 5345 6943 
Billedkunst

Adjunkt (HD)
Helle Dam
Adolph Steens Alle 6, 
2.th.
1971 Frederiksberg C 
Tlf. 3537 2630
Dansk - billedkunst

Lektor (IG) 
Inge Gildberg
Ved Skoven 11 
4300 Holbæk 
Tlf.53 43 75 16 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab
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Adjunkt (BG) 
Bente Gundel 
Klosterengen 57 
4000 Roskilde 
Tlf. 4237 0458 
Engelsk - Idræt

Lektor (PH)
Peder Jørgen Hansen 
Asmindrupvej 20 
4390 Vipperød 
Tlf. 5348 1421
Fysik - Matematik 
Naturfag

Lektor (OH) 
Ole Hannibal
Østermarken 7
Sæby
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 4549 
Musik

Adjunkt (DH) 
Dorte Hedegaard 
Stranddalen 21 
4571 Grevinge 
Tlf. 5345 9360 
Tysk - fransk

Lektor (CH)
Claus Hansen
Knudskovparken 5A 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 9322
Tysk - Historie - Old. 
Studievejleder 
Tillidsrepr.

Adjunkt (MH) 
Michael Steen 
Henriksen 
Allehelgensgade 23 G 
4000 Roskilde 
Tlf. 4236 7254 
Matematik - Fysik 
Naturfag

Lektor (JB)
Jørgen Bugge Hansen
Skovhusvej 52 
4350 Ugerløse 
Tlf. 5348 8467
Geografi - Samfundsfag
Studievejleder

Lektor (VH) 
Vibeke Hertz 
Højholtevej 2 
4340 Tølløse 
Tlf. 5348 9691 
Historie - Religion 
Studievejleder
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Adjunkt (GH) 
Gregers Hoff 
Classensgade 13,2. th 
2100 København 0. 
Tlf. 3138 6691
Musik - Dansk

Lektor (HT) 
Peter Holst 
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3422 
Dansk - Historie
Boginspektor

Adjunkt (NH)
Nina Holm
H/F Mozart 33 
2450 København SV 
Tlf. 3630 8146 
Musik - Engelsk

Adjunkt (KH) 
Karen Højland 
Kirkebakken 6, 
Vallekilde 
4534 Hørve 
Tlf. 5345 7353 
Musik - Idræt

Lektor (HO)
Stig Holm
Fladehøj 59 
4534 Hørve
Tlf. 5345 6516
Historie - Religion
Bibliotekar

Adjunkt (HØ) 
Peter Hoymark 
Teglværksvej 14 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3593 
Dansk - Historie

Lektor (SH) 
Susanne Holm
Bovsager 21 
Svogerslev 
4000 Roskilde 
Tlf. 4638 3583 
Fransk - Idræt 
Inspektor

Lektor (JT) 
Jens Tange Jensen
Teglværksvej 4 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3528 
Idræt - Fransk
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Adjunkt (JJ)
John Jensen
Rosenvænget 29 
4300 Holbæk
Tlf.: 5344 0298
Dansk - Samfundsfag

Adjunkt (LJ)
Lars Ole Justesen 
Stenstrupvej 78 
4573 Højby 
Tlf. 5342 0053 
Kemi - Fysik

Adjunkt (LG)
Lars Gauno Jensen 
Barsebæk 44 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9142 
Historie - Idræt 
Gæsteelever

Adjunkt (IJ)
Iben Jørgensen
Peter Bangs Vej 33, 2.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 3117 2551
Spansk - Historie

Adjunkt (PJ)
Per Selvager Jensen 
Ventedgaardsvej 1F 
Knabstrup
4440 Mørkøv 
Tlf. 5347 3481 
Matematik - Fysik 
Naturfag

Studielektor (GK) 
Gunver Kelstrup 
Lysmosevej 2 
Sdr. Jernløse 
4420 Regstrup 
Tlf. 5348 3494 
Dansk - Tysk

Adjunkt (BJ)
Birgit Josefsen
Schlegels Alle 3 st.th. 
1807 Frederiksberg C 
Tlf. 3124 2266
Geografi - Religion

Lektor (JK)
Jette Kjeldsen 
Vesterbrogade 19, 4.th., 
1620 København V.
Tlf. 3124 9224
Engelsk - Dansk 
Fagkonsulent i engelsk
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Lektor (AK)
Anders Kloppenborg
Stenhus Kostskole 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 0096 
Samfundsfag - Idræt 
Kostinspektør

Lektor (DS)
Dorte Schiøtz Larsen
Blommehaven 51 
4390 Vipperød 
Tlf. 5348 1035 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab

Lektor (MK)
Mette Knudsen
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3422 
Samfundsfag - Dansk

Lektor (OL)
Ole Kjær Larsen
På Bjerget 12
2400 København NV
Tlf. 3185 5462
Dansk - Latin

Adjunkt (OK)
Ole Kofod
Fasanvej 16 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9253 
Biologi - Idræt 
Datavejleder

Lektor (JL)
Jørgen Lindstrøm
Bøgevej 18, Ejby 
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 5641
Matematik - Kemi
Naturfag

Årsvikar (SK)
Susanne Krautwald
Grønnehavestræde 1 
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf.: 5341 0031 
Dansk - Tysk

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard
Bjergmarken 19, l.th 
4300 Holbæk
Tlf. 5344 1185
Matematik - Fysik
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Adjunkt (HL) 
Hanna Lundgren 
Seidelinsvej 17 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 1247 
Dansk - Idræt

Adjunkt (PM) 
Peter Mortensen
Kirkevej 12 
4520 Svinninge 
Tlf. 5346 6619
Engelsk - Tysk

Adjunkt (EL) 
Eva Lund-Hansen 
Ved Lunden 19 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 2113 
Engelsk - Russisk

Adjunkt (KM) 
Karin Steen Møller
Tegl værks vej 16 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3151 
Historie - Musik

Lektor (HM) 
Hemming Martin 
Bygvænget 36, Tuse 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 9106 
Engelsk - Psykologi 

Adjunkt (EN) 
Ebbe Neesgaard 
Kløvermarken 32 
4330 Hvalsø 
Tlf. 4640 7898 
Kemi - Fysik 
Naturfag

Adjunkt (AM) 
Anne Mogensen 
Chr. Hansensvej 34 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9034 
Kemi - Idræt

Adjunkt (GN) 
Gert Nielsen
Biens Alle 15 
2300 København S 
Tlf. 3158 1629 
Dansk - Religion
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Lektor (NI) 
Ingelise Nielsen 
Dramstrup 4 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3305 
Matematik

Lektor (SP) 
Svend Pedersen 
Kærsangervej 31 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 4027 
Fysik - Kemi 
Datalogi

Lektor (BO)
Bente Olsen
Heibergs Have 31 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 6709
Kemi - Fysik - Naturfag
Studievejleder

Adjunkt (IP) 
Inger-Margrethe
Persson
Ewalds Have 45 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9783 
Geografi - Historie

Lektor (PA) 
Berit Pallisgaard 
Rytterbakken 13 
Gevninge 
4000 Roskilde 
Tlf. 4240 2242 
Engelsk - Tysk

Adjunkt (HP)
Henning Petersen
Fredensvej 15 
2630 Tåstrup 
Tlf. 4299 4812
Spansk - Historie

Lektor (BB) 
Bodil Pedersen
Ved Lunden 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 5344 0242 
Biologi - Teknikfag

Adjunkt (JP)
Jørgen Petersen 
Agervænget 38 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 1968 
Engelsk - Dansk
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Adjunkt (LP)
Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21B 4.
2500 Valby
Tlf. 3146 9356
Fysik - Matematik
Naturfag

Adjunkt (IR)
Inge Rasmussen
Møllestensparken 50
4300 Holbæk
Tlf.: 5944 1832
Tysk - Dansk

Lektor (TP) 
Thorkil Petersen 
Studiestræde 6 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 7221 
Kemi - Fysik 
Matematik 
AV-Inspektor

Studielektor (SR) 
Sten Rasmussen 
Urtehaven 27 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 1653
Dansk - Tysk

Lektor (DR)
Daniel Radtleff
Vallekilde vej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 5345 6943
Dansk - Engelsk

Adjunkt (ER) 
Eva Rosenkilde 
Østermarken 7 
Sæby
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 4549 
Engelsk - Spansk

Lektor (RA)
Helle Rasmussen
Rendevej 6, Ordrup 
4550 Fårevejle 
Tlf. 5965 3946 
Fransk - Dansk

Lektor (VR)
Vibeke Rosenmejer
Lærkevej 58 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 4298 
Fransk - Dansk
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Adjunkt (NS) 
Norbert Sandberg 
H.C.Lumbyegade 38 
2100 København 0 
Tlf. 3129 1796 
Matematik

Adjunkt (LT) 
Lotte Thulstrup 
Tegl værks vej 14 
Knabstrup 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3593 
Dansk - Idræt

Studielektor (HS) 
Henrik Schovsbo 
Solsortvej 28 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 4722 
Filosofi - Religion 
Oldtidskundskab

Lektor (AW) 
Agnete Waagstein 
Søndervang 19 
4000 Roskilde 
Tlf. 4236 5155 
Biologi

Adjunkt (KS)
Kirsten Seltorp 
Frederiksberg Alle 
42A, 4.th
1820 Frederiksberg C 
Tlf. 3121 4726 
Engelsk - Fransk 
Boginspektor

Lektor (LØ)
Leif Østerholt
Vestervangen 36 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 6366
Samfundsfag - Geografi 
Erhvervsøkonomi 
Datavejleder

Lektor (SN) 
Birgit Snetoft 
Ranunkelvej 7 
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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 ialt 10 prøver samt en større skriftlig opga
ve, der skrives i 3.g. Prøverne aflægges på de klassetrin, hvor eleven afslut
ter faget, og hvis man vælger faget som valgfag, bortfalder prøven på det 
obligatoriske 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 matemati
ske 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 
mundtlige prøver i 3.g. Eleverne får først at vide, hvilke fag de skal til 
mundtlig eksamen 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 sprog
lige skal til skriftlig årsprøve i engelsk, mens 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 bestemmes således, at alle kommer til 3 mundtlige prøver hvert år incl. 
de afsluttende prøver.
Endvidere er der en skriftlig terminsprøve i foråret i de fag, man skal til 
afsluttende eksamen i om sommeren. Resultatet her er heller ikke medtæl
lende i eksamensresultatet.

Eksamen - HF
Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, hvor under
visningen i faget slutter. Billedkunst, musik og idræt ophører dog som fæl
lesfag uden eksamen efter 1. kursusår, men kan alle tre vælges som tilvalgs
fag i 2. kursusår. Efter 1. kursusår afholdes eksamen i fysik/kemi, engelsk, 
matematik, biologi, geografi og tysk. Fagene kan dog videreføres som til
valgsfag i 2. kursusår.
Kursister, der ønsker et eller flere af disse fire fag som tilvalgsfag, kan - bort
set fra i faget matematik - undlade at aflægge eksamen i faget/fagene efter 1. 
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kursusår. Ønsker man alligevel at gå til eksamen, skal man tilmelde sig på 
en særlig blanket, der udleveres af skolen i foråret.
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 grund af sygdom bliver ude af stand til at møde til en eksamen 
eller bliver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kontoret. - 
Sygeeksamen afholdes i august/september efter samme regler, som gælder 
for den ordinære eksamen.

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 
hovedregel henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår.
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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 stu
dievejleder. Denne samtale skal afdække årsagerne til for meget fravær eller 
mangelfuld aflevering af skriftligt arbejde.
Tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne inden for et enkelt fag med
fører 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 såle
des at den samtale med studievejlederen, der tilbydes for at afdække årsa
gerne 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 
tilrettelæggelse af undervisningen samt at give læreren og den enkelte elev 
mulighed for at vurdere udviklingen i elevens faglige standpunkt og 
arbejdsmetoder. Elever og lærer fastlægger i fællesskab, hvilke evaluerings
metoder der skal benyttes. Valget af evalueringsmetoder tilpasses undervis
ningens form og indhold. Evalueringsmetoder kan f.eks. være iagttagelse, 
samtale, tests, lærer- og elevkommentarer til skriftlige opgaver, vidnesbyrd 
og karakterer.

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, årska
rakterer og eksamenskarakterer. Der gives standpunktskarakterer og årska
rakterer i hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer. 
Karaktererne kan ledsages af et kort affattet vidnesbyrd om elevens anlæg 
for og arbejde i faget. Vidnesbyrd skal gives i de fag, hvor karakteren er 6, 

60



eller derunder eller hvor der er tale om en væsentlig nedgang i faget i for
hold til den forudgående bedømmmelse af standpunktet. Standpunktska
rakterer og vidnesbyrd (standpunktsbedømmelse) gives to gange i løbet af 
skoleåret. Yderligere gives der årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksa
menskarakterer ved skoleårets slutning.
Standpunktsbedømmelse skal gives senest i marts måned. For at sikre ro om 
den først tids undervisning må der i 1. gymnasieklasse ikke gives stand
punktsbedømmelse inden 1. december. I forbindelse med afgivelse af stand
punktsbedømmelse samt umiddelbart før den endelig fastsættelse af årska
raktererne i de fag, der slutter med studentereksamen det pågældende år, 
drøftes elevernes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.
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