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REKTORS
VELKOMST
Velkommen til et nyt skoleår, vel
kommen 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 kommen
de 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 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 valg
fag og mangfoldigheden i initiativer, tilbud og arrangementer. Men der lig
ger 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 intro
duktionsforløb for de nye elever med det formål at gøre de nye elever for
trolige 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 klasselærer
ordning, og vi har igennem flere år forsøgt os med særlige indskolingsfor
løb og vi har 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. Det betyder, at du 
også har et medansvar! Du vil få mulighed for at deltage i elevråd, besty
relse, fællesudvalg, festudvalg, redaktion af skoleblad, frivillig idræt, musik, 
billedkunst 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 
medindflydelse. Venlig hilsen

Birger Friis, rektor

ry.



ELEVRÅDETS VELKOMST
Velkommen til det nye skoleår ønskes du af Elevrådet, der håber, at du 
har haft en rigtig behagelig sommerferie, der har „ladet dig op" til at gen
optage hverdagslivet med fornyet kraft.

I løbet af skoleårets første uge skal alle klasser vælge en repræsentant og 
en suppleant til Elevrådet. Det første møde afholdes ca. 14 dage inde i 
skoleåret - det bliver et oplysende møde, der beskriver Elevrådets virke. 
At definere sin egen rolle, det kan være svært - også for et elevråd, men 
trods alt må vi siges at have 2 hovedfunktioner; at være bindeled mellem 
Stenhuselever og Danmarks større elevorganisationer, således at eleverne 
løbende informeres om landets udvikling indenfor undervisningspoltik. 
Den anden funktion er den mere praktiske, der beskæftiger sig med dag
ligdagen på Stenhus, bl.a. besluttes, hvilke gæstetalere vi ønsker at få ud 
til fællesarrangementerne.

Efter 3 ugers skolegang snupper elevrådet en weekend, hvor repræsen
tanterne lærer hinanden at kende (vi skal trods alt mødes mindst én gang 
ugentligt gennem et helt år). Desuden vælges der på denne hyttetur el. 
lign, ny elevrådsformand m.m.

Jeg håber, at skoleåret 94/95 bliver et godt og aktivt år - også i Elevrådet.

På elevrådets vegne
Rebecca Bach-Lauritsen. 3.u.



„KRONIK"
Tale til de kommende elever og deres 
forældre d. 10. februar 1994

Vil man forsøge at sige lidt om hvad 
en gymnasie- og HF-skole som Sten
hus i grunden står for, ja så kunne 
man jo gøre sig opgaven såre let ved 
simpelthen at tage undervisningsbe
stemmelserne og finde et par væg
tige guldkorn frem fra dem.

Pædagogisk er vi jo nemlig styret 
fra undervisningsministeriet i Køben
havn. Heri ligger for jer garantien for 
at en studentereksamen eller en HF- 
eksamen har samme kvalitet over
alt i landet.

Nuvel, det er selvfølgelig vigtigt at 
slå fast, at uddannelserne er ensarte
de. Men vi bedriver jo alligevel ikke 
robotundervisning. De abstrakte 
målsætninger skal have kød og blod, 
og de sparsomt tilmålte kroner og 
øre skal omsættes til en konkret 
faglig og menneskelig virkelighed.
Og dette sidste er selvfølgelig ikke noget, der sker inde på de fjerne admi
nistrationskontorer i hovedstaden; det foregår i et frugtbart samarbejde 
mellem ledelse, lærere og elever her på stedet.

Det er nok velkendt, at alle HF-ere og gymnasieelever kommer igennem et 
meget bredt spektrum af fag. En hel del af dem skal de have. Andre kan de 
efterhånden vælge sig ind på alt efter evner og lyst. Men alle får et grundigt 
kendskab til de tre basale vidensområder: de humanistiske, de samfunds
faglige og de matematisk-naturvidenskabelige felter, omend vægten selv
følgelig for de enkelte uddannelsesmuligheder lægges forskelligt.

Hvad selve indholdet angår, så kan man vel herom slå fast, at gymnasiet 
og HF er et par ungdomsuddannelser, der er både traditionsformidlende, 
aktuelle og sidst men ikke mindst nyttebetonede.

3



Og endelig kan der ved en lejlighed som denne være grund til at markere 
nogle af de holdninger, vi har til undervisning herude. For os er det i denne 
forbindelse særlig magtpåliggende at understrege, at vi som en moderne 
gymnasial skole ikke ønsker at lægge ryg til at skabe en institution for eliten. 
Hvad vi står for er brede, almene og studieforberedende ungdomsuddan
nelser.

Dette sidste skal nu ikke forstås således, at skolen derfor er nogen varme
stue. Der bliver stillet store krav til jer, hvilket på ingen måde er det sam
me som at tage glæden ved at blive undervist fra jer. Vi lærere vil rigtig
nok nødig kaldes autoritære, men vi tør godt være autoritative. Når vi godt 
tør være det, så hænger det sammen med, at vi er sikre på, at de ting, vi 
har at byde på herude, har så megen kvalitet og så megen værdi, at vi 
godt kan være bekendt at ulejlige jer med dem i jeres måske vigtigste 
modningsår.

Naturligvis skal skolen møde sine nye elever, der hvor de står, når de be
gynder, og det gør vi da også. Men det er værd at huske på, at ordet elev 
er beslægtet med ordet elevator, og en elevator er som bekendt et appa
rat, man brugerfil at løfte mennesker med.

Skolen skal være nutidig, vist skal den det, men den skal også modvirke den 
almindelige rodløshed og forvirring i vores samfund ved at åbne jeres blik 
for jeres menneskelige og kulturelle rødder. Måske skal den også afbalan
cere og nuancere i forhold til andre informationskilder, særlig vel de elek
troniske medier i deres som oftest overfladiske og aggressive beslaglæg
gelse af vores opmærksomhed og tid.

Gymnasium og HF er nogle brede ungdomsuddannelser. Meget bredere end 
dem, man møder på handelsskolen og EFG. De unge, vi arbejder med her
ude, bliver ikke gjort til specialister, men vi bruger i stedet kræfterne på 
at forberede dem på den specialisering, der senere hen i deres uddannel
sesforløb skal finde sted.

Det er vores centrale udgangspunkt, at specialviden forældes langt hasti
gere end almenviden og indsigt i grundlæggende, systematiske arbejds
metoder.

Hvis I til efteråret vælger at begynde på en gymnasie- eller HF-uddannelse 
herude, så vil I først få jeres huer omkring 1997, og I skal så fungere i ar
bejdslivet til hen imod midten af næste århundrede, og I skal altså gøre 
nytte både i det samfund, vi kender her og nu og i et samfund med krav, 
vi i dag næppe kan forestille os. Det er det, der er grunden til, at vi synes, 
det er nødvendigt at sætte fornyelse og omstillingsevne i centrum for jeres 
uddannelse.
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Og hvad betyder så dette i vores praksis?

Det betyder for det første, at det er vigtigt, at I erhverver jer - og nu kom
mer der måske et overraskende ord - en historisk ballast.

Den skal I bruge, fordi det ikke vil være muligt at klare og tåle de uophør
lige omskiftelser og forandringer, som fremtiden vil byde på, hvis man 
ikke lærer at gøre sig klart, at man er et led i en historisk kæde, en del af 
en fortsat proces, der har sine dybeste rødder meget langt tilbage. Det er 
en tanke med fremtid i.

Historien (og her taler jeg både om den politiske, den kulturelle og den 
personlige historie), den skal ikke tilegnes for sin egen skyld, men den skal 
give os nogle indsigter, som vi skal bruge for at fungere i vores demokrati, 
i familien og på arbejdspladsen. Alle disse steder skal vi bruge den til, dels 
- hvis det ellers er muligt - at undgå at gentage fortidens tragiske fejl
tagelser, og dels for at blive i stand til at kunne påvirke fremtidige hand
linger.

Dernæst er det et væsentligt sigte med undervisningen, at den skal give 
jer noget solidt arbejdsmetodisk værktøj som grundlag for videreuddan
nelse.

En kat har 9 liv. Hvor mange, et menneske har, skal jeg ikke så nøje kunne 
sige, men man kunne jo prøve at sætte navn på et par stykker af dem.

Vi har et arbejdsliv, ialtfald de fleste af os har. Og i forhold til det er det 
nødvendigt at udruste jer ved at gøre jer alsidige og flexible. I skal kunne 
omstille jer, tage imod omskoling, efteruddannelse, videreuddannelse. Og 
hertil kræves der almen viden og kendskab til metoder, der sætter en i 
stand til at tilegne sig ny viden og kunnen.

Vi har også et offentligt liv. Vi er borgere, der må have baggrunden i orden, 
før vi kan forlange medindflydelse på de betingelser, vi skal leve under i 
samfundet. Man må have noget at have sine meninger i, hvis de skal blive 
hørt, og derfor er det godt med en skole, hvor man kan få lejlighed til at 
afprøve sine synspunkter, og hvor man er blevet vænnet til at lytte til det, 
andre kan have at sige.

Men der er endnu flere liv, som I skal forberede sig til: i skal jo også være 
mænd, hustruer, mødre, fædre, venner, veninder, søstre, brødre og gode 
arbejdskammerater, og alt dette vel at mærke i et samfund under hastig 
forandring.

Også fritid bliver der mere og mere af. For nogle langt mere end godt er, 
for vi lever jo i et køligt samfund, der stadig mener at kunne undvære 
chokerende mængder af talent og idealisme og gåpåmod og kræfter på 
sit arbejdsmarked.
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Vi ser det i de gymnasiale uddannelser som en af vore hovedopgaver under 
alle disse omstændigheder at udvikle sunde og livskraftige interesser og 
engagementer. At fremme sansen for kvalitet. Guiness-rekorden i dumhed 
inden for det danske sprog indehaves stadig af ordet „tidsfordriv".

Det meste at det, jeg her har sagt, kunne nok sammensættes i, at det, vi 
gerne vil, er at fremme det hos jer unge, som vi på nudansk plejer at kalde 
for holdning, men som de gamle foretrak at kalde for ånd.

Søren Kierkegaard har forklaret sin samtid og eftertid, hvad det ord bety
der: „Ånd er den Magt, som et Menneske har over sit Liv".

Sten Rasmussen
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Afskedsinterview med 
Anders Kloppenborg
Anders Kloppenborg er blevet rek
tor på Holte Gymnasium og forlader 
Stenhus efter næsten 16 år.

Vi talte med ham på hans sidste ar
bejdsdag på Stenhus.

Hvad er det, der er så tiltrækkende 
ved rektorjobbet?

Det tiltrækkende er, at man får 
mulighed for at omsætte nogle af 
de teorier, man har haft i hovedet, 
til praksis. Jeg har i adskillige år set, 
både her og andre steder, hvordan 
andre har udført jobbet og dette 
har givet mig nogle ideer om, hvor
dan det kan gøres, så gælder det 
om at gribe chancen, når den er 
der.

Jeg har meget lyst til fra en anden post at præge en skole, specielt på det 
pædagogiske område, og da det er et privat gymnasium, er der også 
noget økonomi, der skal hænge sammen. Jeg skal nu være med til at sætte 
dagsordenen for det, der foregår på en skole og som det væsentligste 
mål forsøge at få trukket alle de ressourcer ud, som er til stede. Man har 
jo at gøre med højt kvalificerede mennesker, og jeg finder det meget 
spændende at prøve at se, om man kan finde nogle måder, så man kan få 
de tilstedeværende energier sluppet løs.

Hvilke ideer er det f.eks. du gerne vil realisere ?

Konkret vil jeg gerne realisere stor åbenhed på alle niveauer og så stor en 
delegering af kompetance som muligt. Ved at flere mennesker føler sig 
ansvarlige for det, der sker, kan man få skabt et nærværende miljø, hvor 
det er rart at komme hver dag, hvor der er indhold og hvor der er per
spektiv.

Tager du noget med dig her fra Sten hus?

Masser af erfaringer. Da jeg har været her i næsten 16 år er det her, jeg har 
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gjort de væsentligste erfaringer, og jeg tror, at de erfaringer er flere end 
man får så mange andre steder, fordi det er et stort kollegium. Vi har væ
ret igennem en bestemt historisk udvikling sammen, nogle faser både på 
ledelsesplan og på det rent skoleorganisatoriske plan, der har gjort, at 
hvad der har kunnet lykkes af gode initiativer og indsatser, det er lykkedes, 
selv om vi undertiden også har oplevet, at hvad der har kunnet gå galt, 
det er gået galt.

Jeg synes, at jeg har været med hele kompasset rundt og det er en god 
erfaring at have. Det, jeg brænder for at bringe videre herfra, er en lys og 
imødekommende tone, ofte garneret med lystige stunder.

Har du helt bevidst satset på et privat gymnasium, og hvad er egentlig for
skellen ?

Den væsentligste forskel, når vi taler om Holte Gymnasium, er, at der er 
børn over et længere spand af år, fordi man der kan starte i børnehave
klasse og fortsætte til 3g.

Det har jeg været meget interesseret i, dels fordi jeg godt kan lide børn, 
og dels fordi jeg kender til det gennem min kostskoleansættelse gennem 
de sidste 8-9 år.

En anden forskel er at beslutningsvejene er væsentligt kortere, når man 
har at gøre med et privat gymnasium. På et privat gymnasium er der en 
bestyrelse, som kan nås meget hurtigt. Man skal altså ikke arbejde sig igen
nem en amtsforvaltning, som f.eks. her i øjeblikket undergår nogle foran
dringer, der gør, at at det kan være et surt og slidsomt arbejde at komme 
igennem. Det giver nogle frustrationer undervejs og en masse administra
tivt ekstraarbejde, som ikke eksisterer i samme omfang på et privat gym
nasium, hvor det er mere overskueligt og tingene går hurtigere.

Som rektor er der dog en større risiko ved at være ansat på et privat gym
nasium, så man skal jo oppe sig lidt, men den udfordring tager jeg gerne 
op.

Berit Pallisgaard og Helle Rasmussen

8



Birgit Poulsen takker af!
Kantinebestyrer Birgit Poulsen har sagt sin stilling op med virkning fra ud
gangen af dette skoleår. Birgit har været skolen en uvurderlig hjælp i de 
sidste 8 år som kantinebestyrer og før den tid som rengøringsassistent. Der 
står en sjælden respekt om Birgit for den store energi og ansvarlighed, hun 
altid har lagt i sit arbejde. Trods travlhed og megen kødannelse i frikvar
tererne møder eleverne kun godt humør hos Birgit. Eleverne kender hende, 
og der er mange beviser på, at de holder af hende. Det er ikke uden be
tydning for kantinens store omsætning, at de oven i købet får et smil og en 
god bemærkning fra Birgit. Hendes store popularitet gør det også natur
ligt, at hun deler roser ud til afgangseleverne ved vor årlige „huepåsætning", 
en opgave som Birgit er meget glad for, fordi hun derved får lejlighed til et 
ekstra farvel til de unge, som hun har haft en daglig og god kontakt med 
i 2-3 år. Birgit er også en stærk og solid støtte for afgangseleverne hvert år, 
når de skal stå for dimissionsfesten. Birgit vil blive savnet af mange grunde! 
Vi ønsker hende et godt og langt otium.

Birger Friis



SKOLESTARTEN
INTRO-arrangement
Alle 1. klasser starter deres tid på skolen med en 3-dages introduktion. For
målet er, at de nye elever skal lære hinanden at kende og blive fortrolige 
med skolens miljø i bred forstand.

Elever fra 2. klasserne viser de nye rundt og fortæller om omgangsformer, 
aktiviteter udenfor skoletiden og meget andet. Lærerne arrangerer fx. 
drama, musik, bygning af varmluftsballoner, for at få samarbejdet eleverne 
i situationer,der er forskellige fra den faglige undervisning.

Udover de 3 introdage arrangeres en udflugtsdag.

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 hjemmeforbere- 
delsen 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 indarbejdes 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 lærerforsamlingsmøder 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 om
kring de studietekniske discipliner som notat-teknik, læsemetoder osv.

3. 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.



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. Studievejleder
ne har kontorer ved hovedindgangen, de har faste træffetider, som er med
delt 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.

Udskoling: Studievejlederne tilbyder alle elever i afgangsklasserne en 
udskolingssamtale med henblik på at opstille en handlingsplan for 
den enkelte elevs videreuddannelse.

Desuden afholdes hvert forår et studieorienterende møde, hvor repræsen
tanter for en lang række videregående uddannelser kommer på skolen for 
at orientere og tale med eleverne om deres uddannelse.

I øvrigt søger studievejlederne at være behjælpelige med ethvert spørgs
mål, stort som småt, som såvel elever som forældre henvender sig med.

Skolen har følgende studievejledere:

Bente Olsen, Birgit Snetoft, Claus Hansen, Jens Færch-Jensen, Jørgen 
Bugge Hansen og Vibeke Hertz.

De enkelte klasser er tilknyttet en bestemt studievejleder, og denne til
knytning bekendtgøres straks ved skoleårets start på den store tavle ved 
hovedindgangen.
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Statens uddannelsesstøtte (SU):
Gymnasie- og HF elever har mulighed for at søge om stipendium og/eller 
studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

SU-støtteåret går fra 1. januar til 31. december, hvilket vil sige, at kalender
året 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.

Fylder du 18 år senest d. 30. september 1994, skal du for at få SU pr. 1. okto
ber 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 forsøm
melighed indberettes til stipendienævnet af skolens rektor, og stipendie
nævnet 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- 
tildeling og kan efter ansøgning for tiden få tildelt 1.983 kr pr. måned som 
hjemmeboende. Er en elev udeboende, skal der særlige grunde til at få 
mere stipendium end 1.983 kr. pr. md., f.eks. mere end 20 km mellem for
ældres bopæl og Stenhus Gymnasium. Alle studerende, som flytter hjemme
fra, skal derfor henvende sig til deres studievejleder for at få oplysninger 
om muligheden for at få forhøjet stipendium.

18-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 434.948 kr. Mindreårige søskende under uddannelse 
giver et indkomstfradrag på 20.227 kr pr. barn.

For SU-året 1994 er der samlet givet ca. 6 millioner kr. i stipendium til Sten
huselever!

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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SÅDAN ER GYMNASIET 
OPBYGGET...
Gymnasiet er delt i en sproglig og en matematisk linie. I 1.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

o p 
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 
31-32 
TIMER 

R. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0

HIS

0 0
0

TYS-F 
FRA-F

0 0
0 0

GEO

0 0
0

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

0 0 
0 0

ENG

0 0
0 0

NAT

0 0
0 0

VALGFAG

0 0
0 0
(0)

3.G
IALT 

31-32 
TIMER 

PR. UGE

I DR

0 0

DAN

0 0
0 0

HIS

0 0
0

REL

0 0 
0

BIL

0 0

OLD

0 0
0

V.FAG

0 0
0 0 
(0)

V.FAG

0 0
0 0

0

V.FAG

0 0
0 0

0

MATEMATISK 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

0 0
0 0
(0)

V.I

0
0

"AG

0
0

)

V.FAG

0 0
0 0

0

SIGNATURFORKLARING: O = ANTAL TIMER PR. UGE
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VALGFAG GYMNASIET...
I 1.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 op
rettes, selv om det tilbydes på skolen. Der kan f.eks. melde sig for få ele
ver, ligesom der er begrænsninger på antallet af valghold.

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

* De højniveaufag, der er efterfulgt af en stjerne (*), er toårige.
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SÅDAN ER HF OPBYGGET...
1. HF

29-30 
TIMER

DAN

0 0 
0

HIS

0 0 
0

I DR

0 0

BI0/GE0/ 
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
O

2. HF DAN HIS SAM REL V.I’AG 1 V.FAC 2 7. FAG 3

MIN. 24
TIMER

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 (000) og Fysik-Kemi (0000) samt et af fage
ne: Musik (00) og Billedkunst (00).

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):

BILLEDKUNST IDRÆT
BIOLOGI
BIOLOGI FF 3T/UGE I 2.ar

KEMI
MATEMATIK st/uge i 2.hf

DATALÆRE 
ENGELSK 
ERHVERVSØKONOMI 
FILOSOFI 
FRANSK FORTS.
FRANSK BEG. .t/uge i rar,

4T/UGE 1 2.ar 
FYSIK
FYSIK-KEMI FF 
GEOGRAFI
GEOGRAFI FF 3t/uge i 2.ar

MUSIK 
OLDTIDSKUNDSK. 3t/uge i 2.hf
PSYKOLOGI
RUSSISK BEG. 4t/uge i i.hf,

4T/UGE I 2.HF 

SAMFUNDSFAG
SPANSK BEG. 4t/uge i i.hf,

4T/UGE I 2.HF 

TEKNIKFAG
TYSK
TYSK BEG . 4T/UGE I I.HF, 4T/UGE I 2. 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 5 timer engelsk om ugen i 1.HF og 6 timer om ugen i 2.HF.
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VALGFAG PÅ STENHUS 
GYMNASIUM:
(Timetal)

MA=Matematikere 
SP=Sproglige

MELLEMNIVEAU 
2.g eller 3.g

HØJT NIVEAU

2.g 3.g 2.g 3.g

MA/SP MA/SP MA/SP MA/SP

BILLEDKUNST 4 4 - -

BIOLOGI 4 4 5 * 5 *

DATALOGI 4 4 - -

ENGELSK - - - 5/5

ERHVERVSØKONOMI 4 4 - -

FILOSOFI - 4 - -

FRANSK - - - 5

FYSIK ~/4 -/4 - 5/-

GEOGRAFI - 4 - -

IDRÆT 4 4 - -

KEMI 4/4 4/4 *4/- *5/-

LATIN 4/4 4/4 -/5* _/5*

MATEMATIK -/4 -/4 -/5* 5/5*

MUSIK 4 4 5 * 5 *

PSYKOLOGI 4 4 - -

RUSSISK - - - 5

SAMFUNDSFAG 4 4 5 * 5 *

SPANSK - - - 5

TEKNIKFAG 4 4 - -

TYSK - - - 5

* betyder at faget er et toårigt højniveaufag.
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SKOLEUDVIKLINGS
PROJEKTER PÅ STENHUS 
1993/94:
På Stenhus har der igen i år været sat en række projekter igang som led i 
den pædagogiske udvikling.

Nedenfor beskrives en række af disse projekter:

Tværfagligt samarbejde:
Det drejer sig bl.a. om på HF at samarbejde endnu mere om metoden til 
at skrive de større skriftlige opgaver (f.eks. dansk/historie).

Andre arbejder mere med det indholdsmæssige - f.eks. med det samme 
tema i sprogfag, dansk og historie i den samme klasse.

Åben-dør:
Lærerne overværer på skift undervisningen hos hinanden i forskellige klas
ser, og diskuterer bagefter ( i grupper på 3) de iagttagelser, der er gjort. 
Lærerne får glæde af hinandens opmærksomhed og erfaringer.

Undervisningsdifferentiering:
Som ordet antyder, er det et princip for undervisning, hvor læreren meget 
bevidst udnytter elevernes forskellighed - både fagligt, socialt, aldersmæs
sigt etc. Ideen er, at man, ved bevidst at inddrage elevernes forskellige res
sourcer i et samarbejde, kan nå det optimale for alle og støtte elevernes 
eget ansvar for indlæringen.

Ingen af de ovennævnte måder at arbejde/samarbejde på udelukker hin
anden, og ingen af dem er noget nyt - de praktiseres alle i det små hele 
tiden. Med de store forskelle i forudsætninger, som eleverne møder med i 
dag ( 9. kl., 10 kl., efterskole), kan der dog være behov for en systematisk 
afprøvning af „nye måder", således at brugbare erfaringer kan spredes.

Bibliotekskurser:
Afholdes nu for alle 1.klasser. Med de efterhånden mange store skriftlige 
opgaver i gymnasiet og HF er kendskab til materialesøgning blevet endnu 
vigtigere end tidligere.

Regnestue og tværfagligt skriveværksted:
Her kan eleverne møde op efter skoletid og få vejledning til de skriftlige 
opgaver af en faglærer.
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Pædagogisk målsætningsdebat:
Som tidligere omtalt har vi arbejdet med „styrker og svagheder" ved sko
lens liv - bl.a. beskrevet ud fra interviews med medarbejderne og en spør
geskemaundersøgelse hos eleverne. Resultatetne blev diskuteret den 6. 
og 7. oktober 1993 på Vallekilde Højskole, hvor både lærerne, repræsen
tanter for bestyrelsen og for eleverne var tilstede. Dette resulterede i 
mange konstruktive forslag indenfor bl.a. områder som: Kontakten lærer
elev (f.eks. konsultationer), kontakten elev-lærer (f.eks. medindflydelse), 
lærersamarbejdet omkring en klasse, de fysiske rammer,de fælles „færd
selsregler", de frivillige aktiviteter. Disse forslag arbejdes nu igennem og 
bliver gennemført, efterhånden som de vedtages i de respektive råd. Des
uden er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af formanden for Pæda
gogisk Råd, Rektor og et medlem fra Pædagogisk Udvalg, som skal for
mulere et oplæg til en endelig formulering af en pædagogisk målsætning 
for skolen.

Formand for pæd.udv.
Mette Knudsen



STENHUS, NÅR DER IKKE 
UNDERVISES
Kunst og billedkunst på Stenhus
For at skolens elever kan opleve og glæde sig over deres egen tids kunst, 
har Stenhus dannet en kunstforening.

Vi vil gerne vise så mange udstillinger som muligt, for at gøre skolen til et 
attraktivt og oplevelsesrigt sted at færdes.

I skoleåret 93-94 har vi haft fire udstillinger, alle af kendte kunstnere: gra
fiske arbejder af Preben Hornung, oliemalerier og håndkolorerede tryk af 
Hans Chr. Rylander (en kunstner, man i kunstkredse kalder en af de „tunge 
drenge"), en meget vital og koloristisk udstilling, alle følte sig berørt af på 
en eller anden måde. Denne udstilling er nu, da dette skrives, afløst af 
eksperimentalkunstneren Finn Naur Petersen, der udstiller grafiske tryk i 
farve og sort/hvid.

Den fjerde udstilling af billedkunstneren Pia Schutzmann venter vi på med 
spænding.
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Ud over de skiftende udstillinger har Stenhus en „permanent" samling af 
oliemalerier samt kolorerede og sort/hvide tryk af mange forskellige dan
ske kunstnere, endvidere et maleri af den afrikanske kunstner Alcis Amon
de fra Tanzania.

Foruden en skulptur af Børge Jørgensen har Stenhus via en ansøgning til 
amtet fået tildelt penge til endnu en skulptur,der vil blive købt og opstil
let i efteråret 94.

Til sidst et par ord om faget billedkunst på Stenhus: Vi kan tilbyde undervis
ning på såvel obligatorisk niveau som mellemniveau (gymn.) og tilvalg (HF).

Der er desuden mulighed for frivillig undervisning i billedkunst, hvor man 
kan arbejde med foto, keramik (herunder drejning), skulptur, maleri, tegning 
etc. Tilbudet står åbent for alle skolens elever, og materialerne får man 
gratis.

I efteråret var billedkunst for alvor involveret i scenografi til skoleteatret. 
Vi malede kulisser, ialt 70-80 m2 tæpper, og udførte alle rekvisitterne til 
forestillingen „Guys and Dolis". Det var et stort og spændende arbejde, 
hvor alle involverede elever engagerede sig dybt. En stor tak til eleverne 
for deres entusiasme.

Desuden er der mulighed for at udsmykke skolen med vægmalerier i klas
seværelser eller på bestilling af f.eks. idræt, der i øjeblikket har brug for 
rigtig mange udsmykninger.

På billedkunstlærernes vegne,
Mette Garde

Indtryk fra en billedkunst-ekskursion
Billedkunsts mellemniveauhold besøgte Statens Museum for Kunst i anled
ning af en særudstilling af Richard Mortensens billeder. Vi fik en spænden
de omvisning i malerens kunst og liv, blev hvirvlet ind i et univers af ab
strakte og geometriske figurer, strålende farver og det dybeste mørke; en 
verden, der det ene øjeblik er budskab om glæde og det næste om død og 
forfærdelse,for til sidst, i højeste stadie,at ende i Stilhedens Sal. Desuden 
oplevedes museets andre smukke værker og de københavnske gader i 
myldretid. En dejlig og vellykket tur!

Ditte Holm

Idræt på Stenhus
Idrætten på skolen består dels af den obligatoriske idræt, hvor alle gym
nasieelever samt I.HF'ere har to timers idræt om ugen, dels af idræt-mel
lemniveau og idræt-tilvalg, som kan vælges som et 4-timers fag af hhv. 2.- 
og 3.-g'ere og 2.HF'ere, og endelig af den frivillige idræt.
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Den frivillige idræt er for alle, der har lyst og tid, og den er stedet, hvor 
man på tværs af køn og klasse og færdighed får mulighed for at dyrke en 
idræt gennem hele skoleåret. I skoleåret 93/94 har vi tilbudt badminton, 
basketball, fodbold og volleyball, og udover deltagelse i den almindelige 
„træning" har der været mulighed for at deltage i de landsdækkende tur
neringer for gymnasiet og HF. Vi har i år været med i alle 4 discipliner med 
både pige- og drengehold (i fodbold dog i en særlig kostskoleturnering), 
men kan desværre kun i begrænset omfang prale af den helt store succes. 
Vi har nok vundet nogle af de indledende puljer, men videre end til mel
lemrunden er vi ikke nået i år. Det vil der dog blive rettet op på til næste 
år, ikke?!

Udover de nævnte arrangementer ud af huset er der afholdt 2 idrætsar
rangementer internt på skolen. I løbet af efteråret blev der afviklet en 7- 
mands fodboldturnering for drenge, hvor alle idrætsholdene havde mulig
hed for at deltage. Efter mange drabelige og spændende dyster på en efter
hånden helt ødelagt græsbane kunne 3cz udråbes som vindere, og selv den 
moralske finale, mod det frygtindgydende lærerhold, der udfordrede det 
vindende elevhold, kunne 3cz trække sig sejrrigt ud af. Tankevækkende!



Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til om denne turnering, 
evt. udvidet med en tilsvarende for piger, skal gentages til næste år.

Det andet arrangement var den årlige volleydag, MEGA-volley, med delta
gelse af alle klasser samt lærerne. Der spilledes i 3 rækker, piger, drenge 
og mix, og efter godt og vel 100 kampe kunne følgende hold udråbes 
som vindere, med ret til at få holdnavnet indgraveret i en af Stenhussam
fundet udsat sølvpokal, hvis skønhed af mange med rette drages i tvivl:

Pigerækken: 2x
Drengerækken: 2-3g Idm
Mix-rækken: 3u

Volleydagen var iøvrigt arrangeret sammen med rejsefondstøttefesten, så 
efter de mange dyster i hallen fortsatte underholdningen mv rundt om
kring på skolen til ud på aftenen.

Mht. det kommende skoleår kan det allerede nu siges, at skolen til no
vember skal huse Sundhedsstyrelsens vandreudstilling „Motion styrker 
livet" . Der vil i tilknytning til denne blive afviklet forskellige aktiviteter, som 
på nuværende tidspunkt kun er i støbeskeen, men sikkert er det, at udstil
lingen vil få stor betydning for undervisningen, ikke mindst i idræt, i de 14 
dage, vi har den på skolen.

Jens Færch

Musiklivet på Stenhus
At være elev på Stenhus er ensbe
tydende med store muligheder for 
musikalsk udfoldelse. Skolen tilbyder 
musikundervisning på såvel obliga
torisk som mellem- og højniveau og 
tilvalg (for HF'ernes vedkommende), 
og derudover er der masser af mulig
heder for at deltage i frivillig musik. 
Vi har et kor og et bigband, og i løbet 
af skoleåret opstår ofte nye, spæn
dende bands dannet af elever fra 
samme klasse eller på tværs af årgan
gene. Dersuden er der mulighed for 
at prøve sine musikalske færdigheder 
for et altid veloplagt og engageret 
publikum ved følgende lejligheder:
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I oktober måned afholdes en MUSIKCAFÉ i „unplugged" regi. I november del
tager kor og orkester gerne i afviklingen af gallafestforestillingen. Decembers 
mørke står vi igennem ved at møde i 9-fri kvarte ret hver dag til MORGEN
SANG. Traditionen tro er der JULESTUE ligeledes i december med masser af 
musik i alle mulige genrer. Kor, bands, klasser og enkeltpersoner optræder, 
i foråret afvikles MELODI-GRAND-PRIX, hvor klasser eller grupper dannet 
på tværs konkurrerer om førstepladsen med selvkomponerede melodier og 
egne tekster. Ved FORÅRSKONCERTEN har såvel første-klassseme som eksa
menshold lejlighed til at afprøve deres numre. Kor og orkester optræder, 
ligesom det står enhver frit for at melde sig med et musikalsk indslag.

I det kommende skoleår regner vi med at afholde lignende arrangemen
ter, og vi ser frem til at se og høre dig enten som musikudøver eller som 
engageret publikummer

På musiklærernes vegne Kirsten Bodekær

Stenhus Bigband - HJÆLP!
Nej, altså ikke: „Hjælp, hvor spiller de dårligt". Tværtimod. Nej. „hjælp - vi 
søger NYE MEDLEMMER". Hvert år må vi sige farvel til supergode 3. g'er og 
2. HF'er, og det er jo bare ærgerligt, når orkestret nu lige spillede så godt, 
men altså: Vi søger nye blæsere (trompet/saxofon/trækbasun) og ny pia- 
nist/keyboardspiller. Der er mulighed for at låne instrumenter med hjem. 
Vi spiller jazz, lidt funk, blues og bossa. Mød endelig op de første øvegange 
- også selvom du er nybegynder.

På gensyn 
Kirsten Bodekær

Stenhuskoret
Hvis man er musikinteresseret, eller bare er glad for at synge, er Stenhus
koret det rette sted.

Vi har igennem hele året sunget mange sjove og spændende ting. I starten 
af året var vi på week-end med Odsherreds gymnasiekor, og senere mødte 
vi dem igen til en koncert i Skt. Nikolai kirke i Holbæk.

Marts 1994 var også en travl tid for os, da der blev holdt en stor koncert i 
Tivolis koncertsal, hvor Puccinis oratorium „Messa Di Gloria" blev opført af 
mange forskellige kor fra Sjælland (ialt ca. 600 korsangere) og med to pro
fessionelle solister, akkompagneret af Sjællands Symfoniorkester.

Korsangerne var delt i to grupper, der som forsmag på den store koncert 
holdt koncerter i henholdsvis Skibby- og Haslevhallen. Det var en meget 
spændende oplevelse, og det var fantastisk at se, hvordan et værk vi havde 
øvet på i flere måneder pludselig gik op i en helhed.
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Desværre skete der et mindre uheld ved koncerten i Skibby, da vores ame
rikanske dirigent blev syg, og slutningen af koncerten måtte aflyses.

Foruden de nævnte koncerter har koret også deltaget i alle musikarrange
menter på Stenhus lige fra skolemøder til forårskoncerten og den årlige 
musical, i år „Guys and Dolis".

Stenhuskoret er en virkelig sjov bestanddel af skolens musikliv, og da det 
er for alle, hvad enten man har planer om en fremtidig sangkarriere eller ej, 
vil jeg råde alle musikinteresserede til at møde op, og få et sjovt år med 
sang og musik.

Marianne Olsen 3.U.

Teater og Gallafest
Lørdag den 27. november 1993 afholdt skolen sin årlige gallafest, som - og 
det er vel ved at udvikle sig til en tradition - indledtes med elevernes ud
foldelser på de skrå brædder. Brædderne var nu ikke skrå, da Stenhus ikke 
rummer faste scenefaciliteter, men lidt effektivt lobbyarbejde hos rektor 
og budgetudvalget gav til resultat, at skolen indkøbte et scenegulv til 
erstatning fortidligere års interimistiske løsninger. Alle med tilknytning til 
årets teateropførelse var taknemlige for dette fremskridt, og der blev lagt 
et solidt arbejde bag serveringen af den amerikanske musical Guys and



Dolls. Ved en audition viste det sig desværre, at langt flere ønskede at med
virke, end forestillingen havde brug for, så vi instruktører måtte skuffe ad
skillige endog meget talentfulde skuespillere og sangere, hvilket var lidt trist, 
da et af vore erklærede mål netop var at finde en rolle/funktion til alle inter
esserede, Ialt fik vi plads til 28 navne på plakaten, hvortil kommer dansere, 
statister, kostumefolk, PR-gruppe, teknikere, scenearbejdere, Stenhuskoret, 
orkester, tilsammen et pænt stykke over 100 personer, hvis anstrengelser 
på smukkeste vis blev rammet ind af en imponerende scenografi skabt af 
atter andre elever under kyndig vejledning af Mette Garde og Helle Dam.

Den færdige produktion blev så sendt til bedømmelse af et festklædt pub
likum, og man kunne tilsyneladende lide hvad man så og hørte, Frank 
Loessers musik, fortræffeligt arrangeret af „bigbandmaster" Kirsten Bode- 
kær, og Damon Runions historie om gambleren og frelserpigen fra 20'- 
ernes New York løb over den nyindkøbte scene på 1 time og 40 minutter, 
og således inspireret og med ørehængere som l've Never Been In Love 
Before, og Luck Be My Lady Tonight på læberne, kunne det 800 tallige 
publikum så tage fat på den resterende del af aftenens program.

Festudvalget havde oprettet „bespisningsområder" rundt omkring på skolen, 
og med hjælp fra en masse elever i rollen som tjenende ånder, fik alle stil
let sulten og slukket en del af tørsten inden de til lejligheden fremstillede/ 
anskaffede rober skulle bestå deres prøve i en forrygende udgave af Les 
Lanciers, hvor manglende elegance rigeligt opvejedes af ægte fightervilje 
og Anders Kloppenborgs malmfulde røst. Herligt så det ud, og kjoler og 
smokings holdt i de fleste tilfælde til belastningen, og Gregers Hoffs til af
tenen sammensatte orkester måtte love at stille op igen til næste år.

Det kan man trygt begynde at se frem til.
På instruktørernes vegne, 

Orla Astrup



STENHUS OG RESTEN AF 
VERDEN
Exchange students' perspective of Stenhus
Once upon a time, in the halls of Stenhus, lurked four exchange students. 
Totally overwhelmed by the casual atmosphere & the stench of cigarette 
smoke, these exchange students began their year of new cultural experi- 
ences and memories which would last a life time.

The two from „Down under" (Tess & Karen), found the Danish school sys
tem quite different from their private school backgrounds in Australia. To 
begin with there was no school uniform - much to Tess' delight. For Karen, 
coming from an all giris school to a „co-ed" school was a delight as her 
hormones were finally able to be released - hence her horny bull bell I

For the crazy Brazilian (Cristian), the faet that he was able to participate 
in the unique dress code of the school was great, as he too had to wear a 
school uniform in Brazil. He was surprised to find telephones in the dass 
rooms and nearly jumped out of his skin the first time he heard it ring.

For the first couple of months of Carrie's stay here she often woke up fee
ling sore because, unlike in the State, she had to carry her bags around 
everywhere instead of storing them in a locker, & had to ride her bike to 
school instead of driving a car.

Howeverthe four exchangees shared some common experiences - or should 
we say differences! The one that literally snocked the pants of them was 

27



the communal showers after gym dass. A welcomed change was the lack 
of punishments, f.eks. after school detention and the faet that we didn't 
need permission to leave dass or eat in dass. We found the dass atmos- 
phere more relaxed in a sense that we were on a first name basis with all 
of our teachers. The school days were shorter, particularly for Tess who 
started every day at 8am and didn't finish some days until 5pm.

These differences have became a part of our every day lives and have open- 
ed our eyes to a different system of education. For Carrie this has been 
the best year of her life and for Cristian, Karen and Tess, - we can only 
hope that it will be the same for us.

Thanks Stenhus for the Fairytale I 
love The Sponge, The Kar, Tess-tickle, & the Crazy Brazilian

STUDIETURE
I skoleåret 1993/94 var vores 2.g-ere og 2.HF-klasser på studieture. Blandt 
rejsemålene kan nævnes: Athen, Kreta, Rom, Firenze, Napoli, Barcelona, 
Krakow og Tunesien.

Neden for følger en beskrivelse af en af studieturene.

Krakow '93 Auschwitz
Fredag den 24. september ' 93 rejste 
vi (2.Q) på studietur til Krakow. Vi 
vidste, at vi ville blive udsat for op
levelser, vi aldrig ville glemme, bl.a. 
fordi vi skulle se en koncentrations
lejr, der lå ca. 54 km fra Krakow. Vi 
havde fået lidt at vide, og vi havde 
læst lidt om koncentrationslejren, så 
vi vidste, at lejren havde været en 
koncentrationslejr/udryddelseslejr 
under 2. verdenskrig. Vi vidste også, 
at flere millioner jøder var blevet 
dræbt i lejren. Vi fik at vide, at lej
ren i dag blev brugt som mindes
mærke for de ofre, som ikke slap 
levende ud af lejren.

Koncentrationslejren hed Auschwitz. 
Den bestod i virkeligheden af to lej
re, den ene hed Auschwitz, og den 
anden hed Birkenau. Alle havde 
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nok en lille fornemmelse af, hvordan det ville blive at se noget, man kun 
havde læst om. Alle havde derfor visse forventninger til, hvordan mødet 
med fortidens historie ville blive. Jeg havde en forestilling om, at det ikke 
var så slemt, som jeg havde hørt, for hvordan kunne nogen behandle 
andre med så lidt respekt og med sådan en stor nedværdigelse? I mine 
ører virkede det hele så urealistisk og uvirkeligt, at jeg næsten var i tvivl, 
om det var sandt, eller det hele var en stor løgn.

Mandag den 27. september var dagens punkt på programmet koncentra
tionslejren Auschwitz. Vi skulle afsted kl. 9.00, og stemningen var allerede 
lidt trykket. Vejret var heller ikke alt for godt, det havde regnet lidt, og der 
var skyer på himlen. Alt var dystert den morgenstund, vi skulle afsted til 
Auschwitz/ Birkenau. Vi skulle starte med at se Auschwitz. Efter halvanden 
times køretur ankom vi.

Ved indgangen til Auschwitz var der pigtråd, små vagttårne og lamper, 
som skulle lyse ned over hele området. Ved indgangen var der en bom, 
hvor der stod HALT. Bommen var oppe, så man kunne gå lige ind. I forlæn
gelse af pigtråden og bag bommen var der to jernlåger, som var åbne, og 
over dem stod der „ARBEIT MACHT FREI" med store fede bogstaver, der 
var lavet afjern.. Vi blev nu vist rundt i lejren af guiden, som fortalte en del 
om lejren. Husene var her røde murstenshuse, og de var ret store. De hav
de før krigen været en polsk kaserne, så der var plads til mange. Vi fik det 
hele at se. Inde i husene var der forskellige udstillinger. Vi så de små rum, 
hvor folk havde boet. Deres træsenge, hvor de sov var meget dårlige, bl.a. 
fordi de ofte sov mange i hver seng. Med andre ord var menneskene stu
vet sammen. Vi så også „badeværelset". Der var et lille, koldt rum, hvor der 
kun var en balje og et par klude.

Dernæst så vi gaskammeret. Det var et tomt rum med noget, der skulle 
forestille brusere. Der var også en slags huller i loftet, hvor gassen kom ned. 
Rummet var ikke særlig stort, men det var meget koldt, fordi det var sten
gulve og hårde, kolde vægge. Krematoriet, hvor folk blev brændt, lå lige 
op til gaskamret. Det var et lille rum, hvor der var et par brændeovne. Der 
lå blomster i og ved ovnene, som var murstensrum beklædt med jern. Her 
kørte man menneskene ind i nogle jernvogne. Der var en underlig lugt, 
og vi var alle helt stille.

Vi gik videre til muren, hvor folk blev skudt. Den lå inde mellem to af hu
sene. Der var først en stor rød murstensmur, og uden på den var der en 
ganske lille betonmur. Der blev folk så skudt. Ved denne mur var der blom
ster over det hele, og det var et syn, som gjorde, at maven snoede sig 
sammen, og at klumpen i halsen blev lidt større. Der var tændt lys flere af 
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stederne for dem, som ikke overlevede. Stemningen blev mere og mere 
trykkende og kvælende.

På et tidspunkt kom vi ind i et rum, hvor lugten, der var noget ukendt, gik 
lige i næsen. Der lå dynger af hår, mørkt flettet hår, korte hår og gråt hår. 
Vi fik at vide, at de havde klippet håret af jøderne og brugt det til polst
ring af møbler. Køkkenting lå der også i bunkevis - potter, pander o.s.v. Det 
blev sendt hen, hvor der var brug for det. Små børnesko og børnetøj var 
der også, børnetøjet var beskidt og med huller. Skoene var slidte. Gamle 
briller med eller uden glas lå der i bunker, de var også blevet sendt hen, 
hvor der var brug for dem. Tusindvis af tasker lå der. Kunstige arme, ben 
og andre legemesdele var der, og lugten af alt dette var meget gennem
trængende og satte sig i næsen.

Her fortalte vores guide os mange ting, bl.a. at de dødes skind blev brugt 
til handsker, og at deres fedt blev brugt til sæbe. Det største chok var 
dog, da han fortale, at han selv havde været der, og at han som 16-årig 
måtte arbejde for tyskerne. Han skulle fjerne de døde fra gaskamre o.I.

Udflugten til Auschwitz var en meget skræmmende oplevelse for os alle. 
Kun meget få ting levede op til forventningerne. Det var meget uhygge
ligt og mere rædselsfuldt, end jeg nogen sinde havde forestillet mig. Lugten 
og den stemning, der var, var så ulidelig og uhyggelig, at jeg til sidst havde 
lyst til at løbe bort og skrige, så højt jeg kunne. Mit syn på koncentrations
lejre har ændret sig, og jeg er ikke længere i tvivl om, at det er sandt, det 
som skete disse steder under 2. verdenskrig. Det er som om, jeg ikke kun 
har set stedet, men også oplevet en meget lille brøkdel af den smerte, som 
de mennesker, der levede der, oplevede.

I dag er det underligt at forestille sig, at livet engang har været sådan for 
nogen. Jeg tror, det var godt, vi så det med egne øjne. Det får os måske til 
at forstå, hvad det var, der foregik, da vores egne bedsteforældre var unge 
og oplevede krigen på nært hold. Det er svært at forstå, at det alligevel 
har været så tæt på ens egen familie, og at de var i fare dengang. Det er 
vigtigt, at det forfærdelige, der skete dengang, ikke bare bliver glemt, men 
i stedet står til skræk og advarsel for alle. Alligevel er det svært at forstå, 
at sådanne ting bliver bevaret, men det er måske det, der skal til, så histo
rien ikke gentager sig selv, for det kunne jo være, det var os det gik ud 
over næste gang.

Vor tur til koncentrationslejrene har givet os noget, vi kan bruge i daglig
dagen. Respekten for andres liv og respekten overfor folk, som er anderle
des, er nu noget vi bedre forstår, og derfor kan bruge i dagligdagen.

Susie Pedersen 2.Q
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Udvekslingsrejser
Udviklingsrejser er de sidste år blevet en del af det internationale arbejde 
på Stenhus. I 3 år har vi haft et udvekslingsprogram med Gymnazium 
Arabska i Prag, Tjekkiet.

Efterårets udveksling var overordentlig succesfuld. Vi fik besøg i septem
ber af ca. 30 elever, 2 lærere og én ægtefælle.

Genbesøget fandt sted i oktober - i efterårsferien. Vi rejste til Prag i en 
fuld bus, ægtefæller var med, Rektor Birger og fru Kirsten var med, samt 
så mange turistrejsende elever, at vi var nødt til at sende 35 med tog til 
Prag.

De turistrejsende havde vi skaffet hotel til, udvekslingsrej-sende blev ind
kvarteret privat, hos tjekker, som godt en måned før havde boet privat her.

Udover Prag, by night and day, bød turen på to udflugter - én til den mid
delalderlige sølvmineby Kotna Hora, og én til en gammel glashytte, hvor 
produktionen af glaskunst netop er genoptaget under forhold som de 
var for 50 år siden.

Nu er der også taget initiativ til samarbejde med en skole i Pamplona, 
Spanien, hvorfra vi i skrivende stund afventer svar på, om de har kunne 
skaffe de nødvendige interesserede elever.
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Lærerudveksling med Litauen
Gymnasieskolen oplever i disse år et stigende ønske om internationalisering. 
Som et led i denne har Stenhus Gymnasium og HF gennem Det Danske Kul
turinstitut i efteråret 93 arrangeret et jobswop. 16 lærere fra Vilnius, Litauens 
hovedstad, og 16 lærere fra dels Stenhus Gymnasium og HF og dels fra Sten
hus Kostskole deltog. Kollegerne fra de to lande blev „matchede", således 
at man var henholdsvis gæst og vært for hinanden.

I slutningen af september drog 16 forventningsfulde lærere til Vilnius. I luft
havnen skulle vi træffe vores vært, og det var ganske spændende, hvem 
den person måtte være, som vi skulle bo hos og selv have boende. Alle 
stod i lufthavnen og ventede på os, mange med blomster og gaver; men 
alle med stor åbenhed og gæstfrihed. Den følgende uge formede sig som 
et spændende indblik i en verden som i årtier havde været lukket for 
vesterlændinge og som selv havde været forbudt udrejse til vest.

Det centrale var mødet med litauerne - værterne, familier, kolleger og ven
ner - og de tanker, vanskeligheder og håb, de havde. Herudover var der 
undervisning, hvor vi fik lejlighed til at undervise litauiske elever i en række 
fag. Skolerne var generelt i dårlig stand, og der var masser af specielt øko
nomiske problemer. Men både de litauiske lærere og elever var motiverede,
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så på trods af vanskelighederne var det umiddelbare indtryk en frugtbar 
undervisningsproces. Et problem var dog svært at gøre noget ved, nemlig 
manglen på fremmesprogslærere i vestlige sprog. Med Litauen som et 
selvstændigt og markedsøkonomisk land er der brug for mennesker med 
færdigheder i fremmedsprog. Fremmedsprogslærere tilbydes højere løn i 
det private erhvervsliv og fratræder derfor deres stillinger i den litauiske 
skole og får jobs i nye private virksomheder.

Den 15. november kom litauerne så til os. Vi gennemførte et omfattende 
program, som indeholdt undervisning - her og på andre skoler - kultur, 
landbrugsbesøg, sightseeing, skolekomedie og meget mere.

Jobswoppet var en stor succes både for Litauen og for Stenhus. For litauer
ne var mødet med os og vores samfund et stærkt indtryk af den verden, de 
så gerne vil ind i med de omkostninger der også er. F.eks. at tid i Danmark 
er en mangelvare, og det tvinger en effektivitet frem både inden for det 
private og i det offentlige, her repræsenteret ved landbrug og skolesy
stem. De fik også et indtryk af det mylder af organisering og deltagelse i 
beslutningsprocesser, der trods alt er i Danmark. Hele dette system, der 
betyder, at vi ikke bare sidder og venter på, at det offentlige skal gøre noget 
for os men aktivt tager del i f.eks. udviklingen af vores skole eller vores 
boligområde. Her synes litauerne, at de havde meget at lære. Endelig fik 
de konkrete pædagogiske erfaringer med specielt engelskundervisning.

Jobswoppet har bidraget til det fortsatte arbejde med internationalisering 
på Stenhus. Yderligere elementer i internationalisering er tanker om etab
lering af en international klasse med tilhørende elevswop.

Leif Østerholt og Petur Bay

Job-swop Danmark/Nordirland
Jeg var i Nordirland i slutningen af oktober og havde genbesøg af min 
nordirske kollega i slutningen af November.

Job-swoppet var et såkaldt administrativt job-swop, hvilket vil sige, at min 
partner - Kenneth Irwin, som er rektor på en Grammar-school i Belfast-om- 
rådet - og jeg primært skulle beskæftige os med de administrative sider 
indenfor undervisningsområdet.

Vi var begge indkvarteret privat, og fordelen ved at bo privat er helt 
klart, at man kommer tæt ind på livet af menneskene bag „titlerne". Den 
yderste skal bliver skrællet af. Man oplever familielivet, man taler deres 
sprog hele tiden (altså som dansker i udlandet!), man får et indblik i sprog, 
kultur, religion, politik o.s.v., som man slet ikke ville få ved indkvartering 
f.eks. på et hotel.
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Da jeg ankom til Belfast, var der ikke lagt noget egentligt program, men 
alle muligheder lå åbne, og jeg fik stort set opfyldt alle mine ønsker i ret
ning af at komme til at kende det nordirske uddannelsessystem: Overvæ
relse af møder på forskellige planer (sågar et landsrektormøde!), overvæ
relse af alle slags undervisning på forskellige planer, samtaler med elever, 
lærere, administratorer og rektorer.

Gennem mange private sammenkomster (bl.a. med mange skolefolk) og 
rundvisning i alle counties i Nordirland fik jeg et overordentligt godt ind
blik i den økonomiske, religiøse, politiske og kulturelle situation i landet.

Programmet for mig i Nordirland var uhyre indholdsrigt, men også meget 
„tæt" og rimeligt udmattende.

Her i Danmark havde jeg lagt et ret fast program for min udvekslingspart
ner; både hvad angår uddannelsesmæssige såvel som kulturelle og sociale 
arrangementer. Partneren fik hilst på undervisningsministeren, direktøren 
for Gymnasieafdelingen og forskellige skoleinspektører. Han besøgte en han
delsskole, en teknisk skole, to forskellige slags folkeskoler og selvfølgelig min 
egen skole med både gymnasium og HF. Udover egentlig undervisning, 
som han dels overværede dels tog aktivt del i, oplevede han teater og gal
lafest på skolen og diverse alternative arrangementer. Han blev vist rundt 
på en stor del af Sjælland med hovedvægten lagt på København, som 
havde hans store interesse, han var med til koncerter og udstillinger, og 
han fik hilst på en del af vores venner, som har tilknytning til forskellige 
skoleformer. Han virkede overordentlig tilfreds med opholdet i Danmark.

Man kan ikke pege på en enkelt ting som det mest interessante ved et 
ophold i udlandet Det er selve det at være der, som betyder alt. Man kan 
læse sig til meget, men har man først oplevet det på sin egen krop og talt 
med de mennesker, som lever det pågældende sted, så brænder oplevel
sen sig fast.

Selv oplevelser, som jeg gerne havde været foruden, lærte mig en masse. 
Her tænker jeg på bombeterror og skuddramaer, som desværre havde en 
fremtrædende plads på avisernes forsider og i TV under mit ophold i Nor
dirland.
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Mit job-swop med en nordirsk rektor har i hvert fald for min egen skoles 
vedkommende og for de to folkeskoler, min udvekslingspartner besøgte, 
bevirket en øget interesse for Nordirland og for Nordirske forhold, og ele
verne har fået et mere nuanceret syn på begivenhederne og deres bag
grund. Klaus Brems

Stenhus rejsefonds støtteforening
Hvert år vender rejseeleverne i 2.HF og 2.G glade hjem fra studierejserne, 
sprængfyldt af alt det, vi som lærere så gerne vil, at de skal have med 
hjem: samvær med unge i andre lande, oplevelse af alt det, vi har læst om 
og set (flade) billeder af hjemmefra, indtryk af andre kulturer, samvær 
med hinanden.

Malurten i bægeret er selvfølgelig økonomien, som kan være et urimeligt 
stort problem i nogle familier, eller for de elever, der er udeboende og 
som af forskellige grunde ikke kan få hjælp hjemmefra. Sygdom kan også 
være en økonomisk belastning.

Stenhus Rejsefond yder i beskedent omfang støtte til studierejserne. I de 
senere år har vi uddelt ca. 25.000 kr. årligt til 20-30 elever. En dråbe i havet i 
betragtning af, at omkring 300 elever rejser hvert år, og at mange flere 
sikkert kunne have velbegrundet behov for hjælp.

En del af Rejsefondens midler består af afkastet fra et større beløb, som 
Stenhussamfundet for en del år siden skænkede til formålet. Desuden skaf
fer skolens elever selv en del midler, bl.a. ved aktiviteterne under skolens 
fødselsdagsfest („rejsefondsfesten"), der holdes hvert andet år, og en del 
kommer fra forskellige indsamlinger blandt byens virksomheder, lærerne 
og forældrekredsen.

Stenhus Rejsefonds Støtteforening blev oprettet af lærerrådet for nogle 
år siden, med det ene formål at gøre Rejsefonden større. Det er ikke nogen 
formel forening, men snarere et arbejdsudvalg, der for tiden består af 3 
af skolens lærere: Kirsten Bodekær, Dorte Haahr Carlsen og Ingelise Niel
sen, men som er åbent for alle interesserede på eller udenfor skolen.

Eventuelle bidrag til foreningen kan indbetales til Stenhus Rejsefonds Støt
teforening, giro nr. 2 18 27 18.
Adressen er: c/o Stenhus Gymnasium og HF, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk.

Ingelise Nielsen 
Dorte Haahr Carlsen

Kirsten Bodekær
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ABC 1994/95
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 sen
des 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 fællesområ
det ved musik findes automater med sodavand og forskellige varme drik
ke.

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 herudover godtgøres af amtskommunen efter ansøgning. For nye 
elever er ansøgningsfristen 1/7, hvis man vil være sikker på at modtage kor
tet før skolestarten.

Bestyrelse
Bestyrelsen på Stenhus gymnasium og HF består (maj -94) af:
1 amtsrådsmedlem: Stig Fjord Nielsen
1 kommunalbestyrelsesmedlem: Jørgen Johannsen
1 skoleinspektør: Bjarne Olsen, Bjergmarksskolen
3 forældre: John Gottschalck (Camilla, 1x)

Forældresuppleanter:

Henrik Starskov 
Kirsten Christiansen 
Oluf Steinlein

(Kenneth, 1 y) 
(Anne Dorthe, 1w)
(Line, 1 x)

Ann Dupont 
Britta Gottschalck

(Thomas, 1w) 
(Camilla, 1x)
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2 elever: Rebecca Bach-Lauritsen, Christian Lund-Jensen
3 personalerepræsentanter: Rita Mørch, Vibeke Hertz, Peter Holst. 
Formand er John Gottschalck og næstformand er Henrik Starskov.
Rektor Birger Friis er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og Klaus 
Brems er bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, ordensregler, ferieplan, 
fagudbud og antallet af elever i klasserne inden for de af amtsrådet fast
satte 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 skoleinspek
tør foregår hvert fjerde år. Valget af forældre- og elevrepræsentanter fore
går hvert andet år, næste gang i efteråret 1996, og valget af personalere
præsentanter foregår hvert år.

Biblioteket
findes på „Hundredmetergangen". Stig Holm (HO) er bibliotekar. Biblioteket 
kan anvendes som læserum, og der er skrivemaskiner og tekstbehandlings
anlæg til rådighed. På biblioteket findes også de tidsskrifter, som skolen 
abonnerer på. Regler for udlån findes på biblioteket. Alle bøger er regi
streret 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 sko
len kan gøre erstatningskrav gældende. Åbningstider ses ved indgangen 
til biblioteket.

For alle 1.-klasser afholdes i løbet af skoleåret bibliotekskurser.

Bogdepot/Boginspektor
Fra skolens bogdepot administreres udlånet af lærebøger og klassesæt til 
eleverne. Boginspektorerne Peter Holst (HT), Kirsten Seltorp (KS) og Ole 
Kjær Larsen (OL) 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 
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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 angiver hvor navnet skal skrives, kan dette fås i bogkæl- 
deren. Elever som efter gentagne påmindelser ikke overholder de nævnte 
regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøgerne på egen bekostning. 
Se i øvrigt opslagstavlen ved kantinen.

Amtet kan pålægge elever selv at anskaffe visse bøger.

Bordtennis
findes i Atomkælderen for enden af „Hundredmetergangen" ved indgan
gen 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. (Bus nr. 145). Eleverne 
skal selv betale for denne befordring. Odsherredtoget standser ved trin
brættet på Stenhusvej - også på vej mod Holbæk station kl. 14.30 og 15.30.

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 kraf
tig kæde, hvormed cyklen kan fastlåses til cykelstativet. Skolen har ingen 
forsikring, 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.

1 .g skriver danskopgave 1 uge i eksamensperioden.

Dueslag
Ca. midt på 100m-gangen overfor indgangen til sproglaboratoriet er der 
opsat en reol, hvor hver klasse har et „rum". I dette dueslag kan lærerne, 
administrationen 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. Undervisningen indledes med et 
obligatorisk brugerkursus i 1.g/1 .HF 
med hovedvægten på tekstbehand
ling og regneark.

Skolens EBD-anlæg kan frit benyt
tes af alle på tidspunkter, hvor data
lokalerne ikke er optaget af under
visning.

Spørgsmål vedrørende EDB stilles til 
datavejlederne, som er Ole Kofod 
(OK) og Leif Østerholt (LØ).

Eksamen
Alle elever modtager inden sidste skoledag en orientering om eksamens
vilkår af rektor samt en skriftlig orientering, der består af de dele af regel
samlingen (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 be
gyndelse. 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 elevrådsrepræsentan
ter med det samme, da elevrådsarbejdet går i gang straks efter sommer
ferien. Gennem elevrådet vælges to repræsentanter til skolebestyrelsen. 
Vi har også fire repræsentanter i fællesudvalget, hvor problemer/forslag 
mellem lærere og elever diskuteres. Desuden deltager vi i diverse løse ud
valg 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 et fælles elev-
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råd. Stenhus er elevernes „arbejdsplads", hvorfor vi er tilsluttet Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS og Landssammenslutningen Af 
Kursusstuderende, LAK. De kan sammenlignes med en form for fagforenin
ger og står til rådighed med hjælp, råd og vejledning i alle studiespørgs- 
mål. DGS og LAK er vores talsmænd over for Christiansborg i sager, der 
vedrører studiepolitik. Elevrådets struktur diskuteres hvert efterår, hvor 
også formand/formænd vælges.

Elevtelefoner
findes i kantinen, på „Hundredmetergangen" ved kantinen samt ved bold
spilhallen (mønttelefoner). Lærerværelsets telefon må ikke benyttes af 
elever.

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 1.HF i 
3.g's og 2.HF's rejseuge.

Ferieplan
For skoleåret 1994/95 er fastlagt følgende fridage og ferier (de nævnte 
dage medregnes):

Sommerferie: Skolegangen begynder mandag den 8. august. 
Efterårsferie: Mandag d. 17. oktober til fredag d. 21. oktober.
Juleferie: Torsdag d. 22. december til fredag d. 6. januar.
Vinterferie: Mandag d. 13. februar til fredag d. 17. februar.
Påskeferie: Mandag d. 10. april til mandag d. 17. april.
St. Bededag: Fredag d. 12. maj 
Kr. Himmelf.: Torsdag d. 25. maj. 
Pinseferie: Mandag d. 5. juni
Sommerferie: Mandag d. 26. 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 visse år et større eller 
mindre fødselsdagsarrangement, og sidst i november arrangeres en stor 
gallafest med teaterforestilling, dans - bl.a. les lanciers - og små, hyggelige 
spisesteder og barer. Som noget nyt afholdtes der i foråret -94 i forbindel
se med „Volieydagen" en stor støttefest, hvor hele skolen var i aktivitet 
eftermiddag og aften. Overskuddet fra denne fest gik til Rejsefonden (se 
andetsteds!).

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 fuld
tidsulykkesforsikring.

Forsømmelser
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Forældremøder/kontaktmøder
Ligesom i folkeskolen lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem skole og 
hjem. Især i 1.g understreger vi dette gennem en række forskellige møder 
og samtaler for klassernes elever, deres forældre og faglærerne.

For de nye klasser (1.HF og 1.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 om
fang som overfor yngre elever kan indgå i egentlige forældrekonsultatio
ner.

I det første nummer af „Stenhus-Nyt" efter sommerferien vil der være en 
samlet plan for årets aktiviteter, herunder forældremøder. Endvidere ud
leveres 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.
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Fritimer
På opslagstavlen ved hovedindgangen skal man hver dag orientere sig om 
eventuelle skemaændringer, herunder „arbejd-selv"-, vikar- og fritimer. I fri
timerne 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. skemaæn
dringer for næste dag, inden man går fra skolen kl. 13.45.

Frivillig musik, billedkunst og idræt
Skolens faste musikaktiviteter er Stenhuskoret og sammenspilsgruppen.

Alle med interesse for korsang kan være med i koret, uanset forudsætnin
ger. Vi synger både mindre og større værker, både rytmisk og klassisk, og 
ofte i samarbejde med andre skolers kor og med forskellige orkestre. Koret 
medvirker naturligvis ved skolens faste koncerter til jul og forår, men også 
tit ved andre 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 sætter ofte en musical op, hvor alle aktiviteter søges kombineret.
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Efter aftale med musiklærerne og skolens ledelse kan elevbands tildeles 
øvetid efter skoletid.

Der er mulighed for frivillig undervisning i billedkunst, hvor man kan ar
bejde med foto, keramik (herunder drejning), skulptur, maleri, tegning etc. 
Tilbudet står åbent for alle skolens elever, og materialerne får man gratis.

Der er også mulighed for at dyrke sport efter skoletid med skolens idræts
lærere som ledere. Sidste skoleår blev der bl.a. dyrket basketball, volley
ball og fodbold, men der vil også være mulighed for aktiviteter som hånd
bold, badminton m.m.

Fællestimer
I løbet af et skoleår vil der blive afholdt nogle fællestimer. Deltagere og 
program vil blive annonceret i god tid i forvejen. Fællestimernes pro
gram består af foredrag, oplæsning, teater eller musik.

Det er fællesudvalget (se dette!), som beslutter indholdet og omfanget 
af fællestimerne.

Fællesudvalget
er et af de vigtigste udvalg på skolen. Det er et kontaktorgan mellem rek
tor, pædagogisk lærerråd og elever. Det består af rektor, elevrådsforman
den 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 arbejds
område er bl.a. intrduktionsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse. 
Alle sager vedr. elevernes trivsel behandles også i dette forum bl.a. facilite
ter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom sko
lefester, skoleteater og sportsstævner.

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

Gæsteelever
Se udvekslingsstudenter.

Historieopgaven
I 2. semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opgaven skal god
kendes af historielæreren og er en forberedelse til den større skriftlige 
opgave i 2. HF.
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I 2.g skrives ligeledes en stor opgave i historie i et selvvalgt emne indenfor 
det gennemgåede stof.

Inspektorer
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), Kirsten Seltorp (KS) og Ole Kjær Larsen 
(OL) forestår alle indkøb af undervisningsmidler og sørger for udlevering af 
lærebøger. AV-inspektor Thorkil Petersen (TP) har ansvar for alle audiovisu
elle hjælpemidler på skolen - herunder sproglaboratoriet.

Introduktion
I 3 dage af den første uge er der introduktion for alle nye elever i 1.HF og 
1.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. Efterfølgende 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 mod
tages 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 
gymnasium 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 
I.HF'erne, medens der til de øvrige klasser vil være knyttet en kontakt
lærer, der formidler information til og fra klassen.

46



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 hen
vende sig til musiklærerne, få nær
mere besked.

Kostskolen
Her bor ca. 40 kostelever fordelt på 
gymnasium, HF og grundskole. Kon
taktpersoner: Skoleinspektør Børge 
Pedersen eller kostinspektørerne.

Legater
Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøjtidlighe
derne. 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 
eller dennes stedfortræder. På møderne udtaler lærerne sig om eleverne 
bl.a. efter afgivelse af standpunkts- og årskarakterer. Lærerforsamlingen 
foretager eksamensindstilling og rådgiver elever med hensyn til opryk
ning i næste klasse. Desuden indstilles til rektor om der skal gives advarsel 
pga. forsømmelser eller manglende aflevering af opgaver el.lign.

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

4) Ved biblioteket
Benyttes i eksamenstiden til diverse eksamensplaner.

Oprydning og orden
Som det fremgår af oversigtsplaner over skolen, findes der store opholds
arealer 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 spørgs
mål 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.

I sager vedrørende forsøgsundervisning, anskaffelse af undervisningsmidler, 
principper for ekskursioner, studierejser og praktikophold, introduktions-
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dage, studiedage, emnedage og årsprøver afgiver lærerrådet en indstil
ling 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 bekendtgø
relser 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 mate
matikopgaver på skolen efter normal skoletid, samtidig med at en lærer 
er til stede og fungerer som konsulent. Eleverne vil blive orienteret nær
mere om dette tidligt i det nye skoleår.

Rejseuge
Længere rejser til udlandet foregår i skoleåret 1994/95 for 2.HF-klasser 3 
uger før efterårsferien og for 2.g-erne i 3.g-ernes terminsprøveuge i for
året. 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 proble
mer 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. Des
uden er rygning tilladt uden for sko
len i fri luft.

SEF
Stenhuselevernes festudvalg (se fe
ster).

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 kom
mende skoleår, ved vi endnu ikke.

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. Overskud
det 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 op
gaver 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 vejledning i forbindelse med skriftlige arbejder. Der vil blive orien
teret om ordningen tidligt i det nye skoleår.
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Specialundervisning
for gymnasium og HF. 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, elek
tronik 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 
skrives 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 un
dervist i på 2. år. Eleverne vælger selv fag og træffer aftale med faglære
ren, 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.



Telefoner: Gymnasie- og HF kontor....... : 5343 6465
Rektor ....................................... : 5343 6465
Inspektorer ...............................: 5343 6465
Studievejledningen..................: 5343 6465
Lærerværelse........................... : 5343 8924
Pedel ......................................... : 5944 5880

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

Temauge
Se: „Emneuge"

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 ele
verne skal til skriftlig eksamen.

Tilvalg
Se „Valgfag"

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

Udvekslingsstudenter
Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse elever følger en be
stemt klasses normale undervisning. Kontaktperson er Lars Gaunø (LG).

Valgfag
Eleverne i de kommende 1.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 forældrekonsul
tationen i starten af 1995.
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HF'erne skal også foretage en række tilvalg i løbet af første kursusår. Stu- 
dievejlederne vil vejlede grundigt om dette.

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

Vidnesbyrd
I forbindelse med karaktergivningen gives her på skolen vidnesbyrd for ele
ver hvis karakter er 6 eller derunder, hvis karakteren i et fag er faldet 2 
point eller mere, eller hvis rektor og lærerne finder det påkrævet.

Årsprøver
Kun aktuel for gymnasieelever. Se regelafsnittet bag i hæftet.
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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 op
gave, der skrives i 3.g. Prøverne aflægges på de klassetrin, hvor eleven af
slutter 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 
elever på den sproglige linie skriftlig prøve i engelsk og alle på den mate
matiske linie skriftlig prøve i matematik.
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Mens det således ligger fast, hvilke fag den enkelte elev skal til skriftlig 
eksamen i, så fastlægges fagene til mundtlig prøve af Undervisningsmini
steriet ved en form for udtrækning.

Normalt lægges der 2 mundtlige prøver i 1,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. 
Årsprøverne er i fag, der ikke afsluttes det pågældende år. Her øver man 
sig i at gå til eksamen. I 1.g skal alle elever i løbet af en uge udfærdige en 
danskopgave, og de sproglige skal til skriftlig årsprøve i engelsk, mens 
matematikerne skal til skriftlig årsprøve i matematik. I 2.g er der skriftlige 
årsprøver i dansk og i de 2-årige højniveaufag. Antallet af mundtlige års
prøver i 1.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 ikke medtællende 
i eksamensresultatet.

Når et fag afsluttes, gives der en årskarakter. Det gælder også for obligato
risk idræt, musik og billedkunst. Hvis faget udtrækkes til eksamen, opnås en 
eksamenskarakter. Hvis faget ikke udtrækkes til eksamen, tæller årskarak
teren som eksamenskarakter(overføres), dog ikke karaktererne i obligato
risk idræt, musik og billedkunst.

For at bestå studentereksamen skal man opnå mindst 6 i gennemsnit af 
årskaraktererne. Her vægtes karaktererne i obligatorisk idræt, musik og bil
ledkunst kun halvt. Man skal også opnå mindst 6 i gennemsnit af eksamens
karaktererne, incl. de overførte årskarakterer og karakteren for „den større 
skriftlige opgave".

Den endelige eksamenskarakter er gennemsnittet af årskaraktergennem
snittet og eksamenskaraktergennemsnittet.

En sædvanlig studentereksamen opfattes altså som en „samlet pakke", 
og man kan derfor ikke dumpe før i 3.g.

Dumper man i 3.g på årskaraktererne, har man 3 muligheder:

1) Man kan vælge ikke at gå op til eksamen og i stedet gå 3.g om.
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2) Man kan vælge at gå op til den normale eksamen alligevel. Man består 
så ikke den samlede eksamen, men kan efter eget valg fritages for de 
fag, man har været til eksamen i, hvis man går 3.g om.

3) Man kan vælge at blive „enkeltfagsstuderende". Så falder alle årskarak
tererne bort, og man skal til eksamen på de samme vilkår som selvstu
derende, dvs. i alle fag, der afsluttes i 3.g og i „fuldt pensum".

Eksamen - HF
Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, hvor un
dervisningen i faget slutter. Billedkunst, musik og idræt ophører dog som 
fællesfag uden eksamen efter 1. kursusår, men kan alle tre vælges som til
valgsfag i 2. kursusår. Efter 1. kursusår afholdes eksamen i fysik/kemi, en
gelsk, matematik, biologi, geografi og tysk. Fagene kan dog videreføres 
som tilvalgsfag 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. 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.

For at bestå en HF-eksamen skal man opnå mindst 6 i gennemsnit af alle 
eksamenskaraktererne, incl. karakteren for „den større skriftlige opgave".

Elever i gymnasiet eller på HF, der på grund af forsømmelser, er kommet 
på „særlige vilkår", dvs. med ret til at følge undervisningen, eller er blevet 
selvstuderende, dvs. uden ret til at følge undervisningen, får ingen årska
rakterer. De skal til eksamen i alle fag, der afsluttes det pågældende år, 
og i „fuldt pensum".

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

Mødepligt
Eksamen i gymnasiet og på HF er kun en stikprøve i en begrænset del af 

det pensum, der forventes læst. Man kan også bestå eksamen ved sim
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pelthen at tilmelde sig uden at have fulgt undervisning og gå op i alle fag 
i det fulde pensum. Det er en forudsætning for at kunne bevare uddan
nelsernes valeur som studieforberedende og adgangsgivende, at man 
kun kan gå op og bestå på de meget lempelige „sædvanlige vilkår", hvis 
man har fulgt undervisningen i tilstrækkelig grad til, at vi kan stå inde for, 
at man har været læsestoffet igennem i fuldt omfang. Derfor indeholder 
bekendtgørelserne nogle ret præcise krav til elevernes tilstedeværelse og 
aflevering af opgaver, og der skelnes ikke i disse krav imellem årsagerne til 
fraværet.

Udgangspunktet er, at eleverne har pligt til at følge undervisningen, her
under til at aflevere de skriftlige arbejder, der forlanges.

Hvis en elevs fravær henholdsvis manglende aflevering af skriftlige arbej
der overstiger en af rektor fastsat grænse på normalt 15% af den afholdte 
undervisning henholdsvis de krævede skriftlige opgaver, medfører det som 
hovedregel henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår. I området 
15-20% fravær foretages her et individuelt skøn baseret på årsagerne til 
fraværet (f.eks. længerevarende sygdom) og elevens indsats for at ind
hente det forsømte.

Hvis rektor skønner, at en elevs fravær 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 for meget fravær kan aflægge prøve på normale vilkår.

I tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligtsbestem
melserne kan rektor bestemme, at eleven udelukkes fra undervisningen 
(bliver selvstuderende).

Ovenstående forsømmelsesregler gælder for et skoleår ad gangen, dog så
ledes at den samtale med studievejlederen, der tilbydes for at afdække 
årsagerne til forsømmelserne, normalt kun afholdes en gang.
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Evaluering
Løbende evaluering
Undervisningen i gymnasiet og HF 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 stand
punkt og arbejdsmetoder. Elever og lærer fastlægger i fællesskab, hvilke 
evalueringsmetoder der skal benyttes. Valget af evalueringsmetoder tilpas
ses undervisningens 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 evalue
ring af den enkelte elevs faglige kvalifikationer til ekstern brug. Dette sker 
ved følgende former for bedømmelse: vidnesbyrd, standpunktskarakterer, 
årskarakterer og eksamenskarakterer. Der gives standpunktskarakterer og 
årskarakterer i hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakterer. 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 under 6, eller hvor der er tale om en væsentlig nedgang i 
faget i forhold til den forudgående bedømmmelse af standpunktet. Stand
punktskarakterer og vidnesbyrd (standpunktsbedømmelse) gives to gange i 
løbet af skoleåret. Yderligere gives der årskarekterer, års prøve karakte rer 
og eksamenskarakterer 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 
standpunktsbedømmelse samt umiddelbart før den endelig fastsættelse 
af årskaraktererne i de fag, der slutter med studentereksamen det pågæl
dende år, drøftes elevernes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.

HF'erne får normalt ikke standpunktskarakterer, men tilbydes individuel 
evaluering 2 gange om året i alle fag. Evalueringsformen aftales mellem 
lærer og elever og er ofte en personlig samtale.
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Ansatte på Stenhus Gymnasium og HF - lærere

Lektor (TA)
Torben Andreasen
Svale vej 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
Bogårdsvej 4 
4070 Kirke-Hyllinge 
Tlf. 4240 3322 
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 
Tlf. 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 
Studievejleder

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.5343 7516 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab



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

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
Høj holte vej 2 
4340 Tølløse 
Tlf. 5348 9691 
Historie - Religion 
Studievejleder 
Formand for 
pædagogisk råd
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Adjunkt (GH)
Gregers Hoff 
Classensgade 13, 2. th 
2100 København 0. 
Tlf. 3138 6691 
Musik - Dansk 
(Orlov)

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

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 Høymark
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



Adjunkt (JJ)
John Jensen
Rosenvænget 29 
4300 Holbæk
Tlf.: 5944 0298
Dansk - Samfundsfag

Adjunkt (LJ)
Lars Ole Justesen
Stenstrupvej 78 
4573 Højby 
Tlf. 5932 0053 
Kemi - Fysik

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

Adjunkt (IJ)
Iben Jørgensen
Harestrup allé 4 
2500 Valby 
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
Byvolden 30 
4000 Roskilde 
Tlf. 4632 4243 
Geografi - Religion

Lektor (JK)
Jette Kjeldsen
Vesterbrogade 19, 4.th., 
1620 København V.
Tlf. 3124 9224
Engelsk
Fagkonsulent i engelsk
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Adjunkt (MK) 
Mette Knudsen
Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3422 
Samfundsfag - Dansk 
Tillidsrepræsentant

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

Lektor (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

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

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard
Bjergmarken 19, 1.th 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 1185 
Matematik - Fysik 
Naturfag

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

Adjunkt (HL)
Hanna Lundgren
Seidelinsvej 17 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 1247 
Dansk - Idræt
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Adjunkt (EL)
Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 2113 
Engelsk - Russisk 
(Orlov)

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

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

Adjunkt (GN) 
Gert Nielsen
Biens Alle 15 
2300 København S 
Tlf. 3158 1629 
Dansk - Religion

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

Lektor (NI)
Ingelise Nielsen
Dramstrup 4 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3305 
Matematik

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

Lektor (BO)
Bente Olsen
Heibergs Have 31 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 6709
Kemi - Fysik - Naturfag
Studievejleder
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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. 5944 0242 
Biologi - Teknikfag

Adjunkt (JP)
Jørgen Petersen
Agervænget 38 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 1968 
Engelsk - Dansk

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

Lektor (LP)
Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21B 4.
2500 Valby 
Tlf. 3646 9356 
Fysik - Matematik 
Naturfag

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

Lektor (TP)
Thorkil Petersen 
Studiestræde 6 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 7221 
Kemi - Fysik 
Naturfag 
AV-Inspektor
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Lektor (DR)
Daniel Radtleff
Vallekildevej 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

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

Lektor (BR)
Børge Rossing
Falkoner Allé 33, 4.th.
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3119 6697 
Dansk

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

Lektor (NS)
Norbert Sandberg
H.C.Lumbyesgade 38 
2100 København 0 
Tlf. 3929 1796 
Matematik
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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 
4300 Holbæk 
Tlf. S944 0551 
Dansk - Fransk 
Studievejleder

Adjunkt (LT)
Lotte Thulstrup
Teglværksvej 14 
Knabstrup 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3593 
Dansk - Idræt
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Teknisk-Administrativt personale

Inge Michaelsen

Sekretær

(Økonomi m.m.)

Torben Kastholm

Pedel

Kirsten Aaen

Sekretær

(Løn, vikarer, 
ka rakte re r, 
pensaopgivelser, 
m.m.)

Rita Mørch

Sekretær

(Elever, klasser, 
HF, forsømmelses
lister m.m.)

Pia Byrdal

Rengøringsassistent

Ruth Rasmussen

Kantinemedhjælp

Diana Ejlersen

Rengøringsassistent
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Ruth Larsen

Rengøringsassistent

Birgit Skovshoved

Rengøringsassistent

Annelise Nielsen

Rengøringsassistent

Dorit Nielsen

Rengøringsassistent

Yvonne Ringdal

Rengøringsassistent
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