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Robert Corydon
PARKSCENE MED HUND

Sorte bundter synaale 
op mod solen, 
som galer med rødt svælg 
i telefonpælens armatur

øjemenneske - 
du som opfatter verden 
om dig og ikke spinder 
dig selv inde
i argumenternes spindelvæv

sorte knipper syngende synaale 
bag parkens mure, 
stumme brudte skulpturer 
i cement ved det 
slimede bassins forfald

øjemenneske, som spejler 
verden -

som ser parkens sorte synaale 
ri blæsten fast i træernes kroner, 
ser solen fængslet
i pælens armatur,

og dernede parkens urolige punkt 
en lille sort hund 
med løftet bagben
mod billedets logik

øjemenneske mellem 
sorte syngende naale.

(1958)

Alle elevtrykkene i årsskriftet er resultater af samarbejde 

mellem dansk og formning omkring ovenstående digt.
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Skolens telefon (03) 950628

Rektor træffes daglig efter aftale

St ud i evej1ederne træffes dagligt på skolen:

HF: Peter Skovgaard Hansen

Niels Ebbesen Nielsen

Gymnasiet: Kirsten Sonne Andersen

Jørgen Butzbach

Vivian Scott Hansen

Bent Peder Holbech

Elevtelefon: (03) 953144

(eleverne kan ikke tilkaldes eller træffes 

gennem skolens telefon)

Lærerværelsets telefon: (03) 953877

Pedel Jørn Lund, Skolestræde 2, telefon (03) 950328

Pede1 medhjæ1per Olaf Rømer

Skolens bomærke med oprettelsesåret og Set. Laurentii rist 
fra ærkebiskop Birgers sigil er udført af tegneren Kaj Nordstrøm
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VELKOMMEN TIL RØNNE STATSSKOLE

Samtidig med at vi sender dig skolens årsskrift, skal vi 
bede dig om at læse de afsnit der gælder eleverne godt igennem. 

De rummer mange oplysninger, som er praktiske at vide, inden 

du kommer her.
Hvis du kommer lige fra en anden skole, eller hvis det 

er længe siden du har gået i skole, vil du nok mærke, at visse 
ting er anderledes her, end du er vant til.

Vi forventer på skolen, at når eleverne kommer frivilligt, 
så er de interesseret i dels at lære noget og dels selv at gøre 
en indsats herfor. Lærerne vil ikke være kontrollanter men hjæl
pere og vejledere. Ansvaret for at I får noget ud af opholdet 
her er først og fremmest jeres eget, og ingen vil føre strengt 
opsyn med jer - i hvert fald så længe I passer jeres arbejde. 
Til gengæld regner vi med, at I alle vil gøre jeres til, at vores 
samvær kan komme til at gå gnidningsløst, og at skolen kan beva
res pæn og hyggelig - der er nemlig næsten ingen penge til at ved
ligeholde for.

TRIKKET
Pædagogisk gruk.

Den kunst at g ø r e 
hvad man skal 
er kun 
et sammenspil 
af dét: at v i 1 1 e 
hvad man skal 
og g ø r e 
hvad man vil.



ORIENTERING FOR 1G OG1HF

OM DEN FØRSTE UGE

Vi vil gerne opnå, at I hurtigt befinder jer godt på jeres 
nye skole. Derfor har vi tilrettelagt den første skoleuge med et 
specielt skema.

Den første dag er der bogudlevering. Antallet af udleverede 
bøger kan svinge meget fra klasse til klasse, afhængigt af lærernes 
planlægning. Men sørg for at tage en god, rummelig taske med.

Den første uges skema ser således ud:

TIME. TV^SbAd, OMS ToßSOAC, Tine

A ^7,
kl - 4l Lu - iwit Må 1.

2. 7/7 / 7 S - 4tvvie 2> - 4(uwe
< / 4' 
/ 7 z

3.
Vel kovu-st- : 
'I) Solle w
2.)

4 4iMte. A ~ 4ii/ne S - tinae. 3.

4. Böjuot fl - 4\Lv\e, R- S~+ivne 4.

5 Evi-, foH-SO-t 
bo^k.<ti£ve«H^

S- j-lnae S - 4(uvi<0 S -+1 vue S -f-tme ■ 4

G. S - kmt. S-fivue 6.

S-TIME - skematime: Disse timer læses efter et særligt skema, 
som er specielt for hver klasse. I disse timer vil jeres faglærere 
fortælle jer om fagenes indhold og omfang.

K-TIME - klassetime: Her er det meningen, at I skal få lej
lighed til at lære jeres nye klassekammerater at kende. Den første 
time ligger tirsdag i 1. eller 2. time, alternerende med en S-time.

Her vil I få besøg af jeres studievejleder, der vil tale med 
jer om en række praktiske forhold. I klassetimerne vil desuden med
virke nogle ældre elever (såkaldte tutorer), der iøvrigt ugen, igen
nem vil hjælpe de nye elever til rette.

A-TIME - sociale aktiviteter: Dette begreb dækker over et 
forsøg på at skabe forbindelse mellem eleverne på tværs af klas
serne, blandt andet på basis af en fælles interesse. Vi vil forsøge 
at give jer en række forskellige tilbud, dels hobbybetonede gøremål, 
dels fysiske aktiviteter.
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Indtegningen til disse timer sker mandag i velkomsttimen i 
klassen. For at forhindre, at en stor del af en klasse klumper sig 
sammen i én gruppe (og dermed ødelægger ideen med timerne), kan der 
maximalt indtegnes 3 elever pr. klasse til samme gruppe.

FOTO - fotografering: Alle nye klasser skal fotograferes. 
Klasserne bliver tilkaldt fra deres klasserum, når fotografen skal 
bruge dem. Den tid, der ikke bruges til fotografering i de to første 
timer om fredagen, anvendes til en sammenhængende skematime.

Hele ugen er lektionerne 5 minutter kortere end normalt og 
frikvartererne derfor 5 minutter længere.

Denne "Første skoleuge 1981" er udformet af skolens skole
startudvalg bestående af to af studielektorerne og to af studievej
lederne ved skolen. Vi er blevet hjulpet med gode råd af et panel 
af vore Ig'ere og IHF'er, hvilket vi benytter lejligheden til at sige 
tak for her.

ABC-INFORMATION

(kan læses af alle - også ældre elever)

ADRESSEÆNDRING: Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse, 
er det vigtigt, at du med det samme meddeler kontoret din nye 
adresse.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR: Er rektors nærmeste medarbejder, skal 
hjælpe alle og enhver med hvad som helst, er rektors stedfortræder 
ved sygdom eller bortrejse. Amd. insp. hedder Klaus Jakobsen.

BIBLIOTEKET: Ligger på l.sal ved lærerværelset. På biblioteket 
er der en ret stor bogsamling (især bygget op til lærernes brug, 
men i de senere år også suppleret med elevvenligt materiale). 
Da visse bøger i en periode forsvandt fra biblioteket er dette 
p.t. aflåst til daglig. Lokalet, der også benyttes til afspilning 
af TV og til grupperum, kan åbnes ved henvendelse til bibliote
karen Mogens Svendsen. Det er vigtigt, når man anvender biblio
teket, at man sætter bøger på plads efter brug, og er nænsom i 
anvendelsen af dette dejlige lokale.

BILPARKERING: Da der kun er meget få parkeringspladser på skolen, 
må evt. bilkørende elever parkere i de omliggende gader. Vær op
mærksom på evt. parkeringsforbud og parker ikke tæt ud for de en
kelte huses gadedøre.

BYRGES KÆLDER: Er et lokale beliggende i kælderen (adgang hertil 
vi a cykel kæl deren). I Byrges kælder er der "bløde stole", og der 
er mulighed for at lave the. Det er et lektierum og et afslapnings
rum - reglen er blot, at man efterlader lokalet som man modtog det: 
Altså altid i opryddet stand. I det store frikvarter kl. 9.35-9.5o 
er Byrges kælder optaget af KFS (se denne) til andagt.
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BØGER: De bøger du får udleveret her på skolen er statens ejendom, 
mange elever har haft dem før dig, og mange skal have dem efter 
dig. PAS DERFOR GODT PA DErl! De skal være forsynet med bind, og i 
alle bøger skal du skrive dit navn. Det er begrænset, hvor mange 
penge vi har, så derfor endnu en gang VÆR VARSOM MED BØGERNE.

FRA ÅRSSKRIFTET 1838

Sm (Stolen^ æibliot^et

^eb min (Smbtbstiltrcebelfe fanbtea ^er albele$; 

ingen SBogfamling, ©ttte totale ©atm af et; 
Sßi&liot&ef for Sårerne, ^vis Äaar if fr ttllabe 
bcm at. gj.ere mange SBcfoflninger til vibenffabeligä. 
Jjjalpemibkr, var bobbelt føleligt paa benne ifo^ 
krebo £), (wr Sntet til ©folefaget ^en^ørenbe. 
er, at faae til Sagn, og {mor bet §ar ben ftarfte 
SJanfMigfkb fra anbre ^ropinbfer at er^olbe. 
Staget. til fSrug paa længere ^ib> bq (Steren, 
om ^gn enb fa« øg vil Ublaane gnø ;
uøbigeg ^troer SJgrfer af æetpben^^til O»ew

J&awt« £n (arb ©fol« ubgn^iblio^ 

ft at anfee font et Qtacrffteb uben ©arftøi, «©g 
Sårerne ©eb en faaban ©fole maatte meb gob 
Qjrttnb fragte for, at be ri akne ingen gremgang 
funbe gjøre i bepes æibenfFabsfag men enbog 
efta^aanben maatte gaae tilbage i bepco er^nervebe 
£unbf?aber. ©erfor inbgif jeg gUerebe unber aben 
December 1818 tneb et Slnbragenbe ^erom til ben 
kongelige ©irection, og ©enne ^avbe ben ®e- 
vaagen^eb unber i4be Sluguft 1819 at owrfenbe 
<n ©eel fSøger og faalebe« gjorbea fBegpnbelfen 
til ©folens nuvarenbe fßogfamling, I
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BOGINSPEKTOR: Har hjemme i stueetagen ved siden af nr. 6. Her er 
åbent hver tirsdag og torsdag i 1 o-fri kvarteret. Her kan du hen
vende dig, hvis du mangler bøger eller papir. Ved skoleårets start 
vil du få udleveret noget papir og nogle mapper.
Boginspektor hedder C. H. Kibsgaard.

BUSKORT: Elever, som bor længere væk end 9 km fra skolen, kan få 
gratis transport med DSB-busser. Ansøgningsskema hertil fås på 
skolens kontor, hvortil det igen afleveres i udfyldt stand. Bus
kortet kan normalt kun benyttes til kørsel i skoletiden, og skal 
det benyttes til skolearrangementer uden for normal skoletid, skal 
eleverne hente en særlig kørsel s ti 11 adel se på kontoret.

CYKLER: Skal anbringes i cyke1 kæl deren, hvis andet ikke udtrykke
ligt er angivet. Cykel s ta ti verne på parkeringspladsen må ikke be
nyttes i skoletiden af eleverne.

EKSAMEN: Se under Karaktergivning og mødepligt.

FERIER og FRIDAGE: Efterårsferie: 19. - 23. oktober.
Juleferie : 23. dec. - 4. jan.
Påskeferie : 5. - 13. april
Sommerferie ■: 21. juni - 6. august

FORSØMMELSESSYSTEM: Vi har her på skolen et forsømmelsessystem 
som i al sin enkelthed går ud på, at eleverne til hver time skal 
medbringe en protokol til underskrift og kontrol hos den pågældende 
lærer. Selve systemet vil blive forklaret for jer senere - blot 
skal det her understreges , at det er meget vigtigt, at duksen 
husker at medbringe protokollen til hver time.

FORÆLDREKASSEN: Forældrekassens formål er gennem bidrag fra for
ældrene at skaffe midler til arrangementer af forskellig art 
(kulturelle, sportslige o.l.) for derved at bringe variation og 
glæde ind i det daglige arbejde og samvær.

FOLDER: Skolens kontor udgiver hver den første i måneden en folder, 
hvori der bl.a. gives besked om de vigtigste begivenheder i månedens 
løb. Den er vigtig at gemme - visse meddelelser bliver kun givet 
gennem folderen.

FORÆLDREMØDER: Der afholdes normalt et forældremøde pr. år (som 
regel T marts måned). For lg-klasserne afholdes der dog også et 
møde noget tidligere (nov.-dec.). På disse møder kan forældrene 
bl.a. få lejlighed til at tale med skolens lærere.

FÆLLESTIMER: Skolen afholder ca. 8 fællestimer årligt. Fællesud- 
valget bestemmer indholdet af disse timer. Som regel er de for hele 
skolen, men undertiden kun for visse klasser. Der er mødepligt til 
disse timer.

FÆLLESUDVALGET: Formidler det praktiske samarbejde mellem elever 
lærere og administration. Der afholdes normalt møde en gang om 
måneden. Fællesudvalget består af 4 elever, 4 lærere og har rektor 
som formand.
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HINTZE: Den gamle købmandsgård i Toldbodgade blev købt af Stats- 
skolen i 1978 og hernede har vi lokaler til formning og desuden 
har elevrådet lokaler hernede.

INDRE INSPEKTOR: Er den lærer der har ansvar for at der f.eks. er 
papi r ti 1 eksamen og terminsprøver, sørger for at der ikke ryges 
på gangene og i lokalerne, men kun i forhallen, krypten og evt. i 
festsalen. Indre inspektor hedder Jørgen Butzbach.

KNALLERTER og motorcykler parkeres på den lukkede plads ved siden 
af indgangen i Skolestræde. Af hensyn til brandfaren må der ikke 
stilles knallerter og motorcykler i cykel kæl deren.

KONTOR: Skolens kontor er åbent hver dag fra kl. 8-14. Her kan 
I henvende jer og rette forespørgsel om alt, hvad I er i tvivl 
om, og så vil en af kontordamerne - Inger Høgh, Inger Jørgensen 
og Edith Larsen - hjælpe jer.
Under kontoret sorterer skolens trykkeri, som ledes af J.S.Bysted.

KRYPTEN: I krypten, som ligger under festsalen, er der kantine for 
så mange af skolens elever, som vi nu kan få plads til - og det er 
ikke alle. Her er der borde, stole og en lille kantine. Her sælges 
i spisefrikvarteret mælk og sodavand, søde sager etc. Elevrådet har 
i det sidste år også solgt sunde sager - råkostsalat. Man har i de 
sidste parår haft den skik, at en klasse hver dag stod for den 
grove oprydning. Hvilken klasse det drejer sig om, kan man hver dag 
se på sedlen over evt. fraværende lærere (se under opslagstavler)?

LÆRERKANDIDATER: Et par gange om året - pr. august og pr. januar - 
sker det, at vi på skolen får besøg af lærerkandidater, der i et 
halvt år skal følge undervisningen, og en meget stor del af tiden 
selv skal undervise under en lærers "strenge opsyn. Næsten alle 
klasser vil kunne risikere at få en lærerkandidat -noget man ikke 
behøver at være ked af, da lærerkandidater ofte vil kunne lære også 
deres vejledere noget.

LÆRERRÅDET: Er en institution der giver lærerne medbestemmelse 
vedrorende nogle af skolens forhold.
Rådet kan foretage indstillinger til direktoratet eller fællesud
valg om forsøgsundervisning, årsprøver, introduktionsdage, under
visningsmidler, stipendier m.m.
Rådet skal høres (udtale sig) om ekskursioner, byggesager, antal 
af klasser og grenhold, fag- og timefordeling m.m.
Elevrepræsentanter er indbudt til - uden stemmeret - at deltage i 
rådets møder. Ved enkelte punkters behandling må elever dog iflg. 
loven ikke være til stede.

MANOAGSMØDET: Hver mandag kl. lo.5o er der møde i festsalen for alle 
skolens lærere og elever. Her kan enhver, som har en besked at give, 
som vil minde om noget, som vil skælde ud etc. få ordet. Mødet varer 
kun frikvarteret (som iøvrigt denne dag er forlænget med lo min., 
som er lagt til den næste time) så der er på dette møde kun plads til 
de korte meddelelser. Det er meget vigtigt at møde op til mandags
mødet, da der ofte bliver givet besked om væsentlige ting.

OPSLAGSTAVLER: På skolen er der tre opslagstavler. En i sydfløjen - 
det er elevernes, en ved festsalen - også den tilhører i udstrakt 
grad eleverne og endelig en i Nordfløjen (ved opgangen til kontor 
og lærerværelse) på denne opslås alle de officielle meddelelser, 
f.eks. hvilke lærere der er fraværende, hvilke skemaændringer der 
evt. er foretaget, hvilke elever der har fået svar fra SU o.s.v.
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Det er klogt daglig at slå et slag forbi denne tavle - der kunne 
stå noget af interesse for dig. Der findes også andre opslagstavler, 
men de er mere "lokale": s tudievej1 edernes , historielærernes, sam
fundsfaglærernes, geograf i lærernes etc.

PEDEL: Pedellen er den person, der skal sørge for at alt det prak- 
tiske på skolen kan forløbe glat. Det kan han kun gøre, hvis han 
hele tiden bliver holdt underrettet om, hvad der skal ske på skolen. 
Ønsker man at holde prøve på en revy, holde et møde eller hvad som 
helst så husk som hovedregel - spørg pedellen først - eller i hvert 
fald lige efter at I har spurgt rektor. På den måde vil alting komme 
til at gå lettere. Pedellen hedder Jørn Lund, og hans pedelmedhjæl- 
per hedder Olaf Rømer.

RENGØRINGSDAMER: Vi har på skolen en masse søde og rare rengørings- 
damer. Lad os gøre en indsats for at beholde dem. Sørg for at der 
er ryddet pænt op i klasselokalet, når I forlader det, at stolene 
er sat på plads etc.

RINGETIDER: 8 ,oo 
8,55 
9,55

1 o, 5o 
12,15 
13,lo
1 4, o5 
15,00 
15,55 
16,5o

- 8,45 
- 9,4o 
-1 o,4o 
-11,35 
-13,oo 
-13,55 
-14,5o 
-15,45 
-16,4o 
-17,35

STUDIEVEJLEDERORDNINGEN: Til hver klasse er der nu knyttet en 
s tudi evej1 eder. Denne studievejleder har ansvar for at I får: 
studieteknik, grenvalgsorientering/tilvalgsorientering og erhvervs
orientering. Herudover skal hun/han stå til jeres rådighed med hen
syn til personlig vejledning, det gælder både økonomisk, socialt, 
psykologisk etc. I bør aldrig være nervøse for at gå til jeres 
studievejleder, som er jeres advokat i denne sammenhæng, og hun/han 
vil gøre alt for at hjælpe jer.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE: Til elever over 18 år i gymnasiet og HF 
kan der ydes støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, og den gives dels 
i form af stipendium og dels i form af lån. Støtten er indtægtsbe
stemt og oplysninger om støtteberegninger kan fås på kontoret, hvor 
også ansøgningsblanketter udleveres.
Elever under 18 år kan ikke søge Statens Uddannelsesstøtte, men hen
vises til at søge "Ungdomsydelse" i deres bopælskommune.

TERM I NS PRØVER: For 3g-klasserne skal der hvert år arrangeres to 
terminsprøver.

UDVALG: Skolen har følgende udvalg, hvori eleverne er repræsenteret:
Fæl 1 es ud val g 
Stipendieudvalg 
Fors kønne Is es udval g

UNGDOMSYDELSE: For de elever, som ikke er fyldt 18 år, og hvis for
ældresi ndtægt ligger under en vis orænse. kan der hos bopælskom
munen opnås ungdomsydelse efter gældende regler. For elever over 
18 år se under SU.
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ÅRSPROVER: Der holdes årsprøver ved slutningen af skoleåret för 
1 g og 2g. Der prøves i de skriftlige eksamensfag, og lærerrådet 
bestemmer hvert år hvor mange fag der skal prøves i til mundtlig 
årsprøve. Sidste år valgte man at lade klasserne selv foretage en 
prioritering af de fag man ønskede til årsprøven - disse ønsker 
blev så vidt muligt imødekommet ved planlægningen af emsamens pi anen. 
I stedet for den traditionelle årsprøveform kan klasser også vælge 
at gå til såkaldte repetiti ons kurser, der strækker sig over et par 
dage. Antallet af årsprøver blev sidste år ansat til 3.

STATSSKOLENS HISTORIE

Rønne Statsskole er en meget gammel undervisnings

institution. Skolen hører således til blandt landets æld

ste, og på Bornholm er den ganske enkelt den ældste nu

levende skole.

I bevarede skriftlige kilder går skolens kendte 

historie tilbage til senmiddelalderen. 23. august 1512 

befalede ærkebiskop Birger Gunnersen af Lund på et lands

tingsmøde ved Aa Kirke, at der til afhjælpning af den 

store mangel på præster og degne på Bornholm skulle byg

ges et hus til skole i Rønne og at alle mænd skulle sva

re en skilling penge til sko 1 emes ter1øn. Det understre

ges i brevet herom, at det skete fordi "der er ingen sko

le på landet, som fordum tid plejede at være".

Om den her nævnte ældste skole fortæller kilderne 

imidlertid intet. Men det er en kendsgerning, at dens 

kendte afløser kun kom i gang under store vanskeligheder. 

I de urolige år omkring reformationen (1536) ophørte dens 

virksomhed helt. Denne blev først genoptaget efter 23. maj 

1550^ da et 1 ands t ingsvidne fortæller os, at den første 

lutherske superintendent (biskop) af Lund, Franz Vormordsen 

den lübske slotsfoged på Hammershus, Herman Boitin^ og 

øens første lutherske provst, Arvid Pedersen^ gik sammen 

for at videreføre ærkebisp Birgers gamle skole. Men også 

herefter skulle den genrejste skole løbe ind i alvorlige 

vanskeligheder, der helt standsede dens arbejde. Således 

fandt biskop, doktor Mads Jensen Middelfart 9. juli 1621 

under sin visitats herovre skolen "intet værd og tom". 

Den store byldepest to år tidligere - der havde bortrevet 

ca. 5-2oo bornholmere - havde ganske enkelt forjaget bør

nene.
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Skolen var således fra starten en latinskole for 

hele øen , men efterhånden knyttedes gradvis i løbet af det 

17. og det 18. århundrede en dansk skole for Rønne købstad 

til dens virksomhed. Men vanskelighederne var hermed ikke 

forbi. I tidens løb har skolens former gentagne gange un

dergået store forandringer, idet snart den ene, snart den 

anden afdeling har været lukket, ligesom skolen tilsvarende 

optræder under forskellige betegnelser. Således degradere

des den I850-92 til blot at være "Rønne højere Realskole", 

hvorved de to sidste klasser af latinskolen blev skåret 

væk. Sit nuværende navn fik skolen 19o3, da den indrette

des med en nysproglig og en matemati sk-naturvi dens kåbe 1 i g 

gymnas ieretn ing. 197o dimitteredes det sidste hold realister 

fra skolen, der samtidig føjede et HF-kursus til sin virk

somhed.

Hvor den ældste, kendte skole har haft sin beliggen

hed vides ikke. Troligt er det dog, at den - ifølge det 

oprindelige formål - har været at finde på nordsiden af 

kirkepladsen, hvor den kendes fra tegninger og grundplaner 

i det 17- århundrede. Ca. 179o flyttedes bygningerne til 

den nuværende plads ved byens ældste hovedgade, Storegade, 

idet rektoren her havde købt den afdøde byfogeds gård, 

som han udlejede til skole. På dette sted er der næsten 

blevet bygget uafladelig siden. De ældste bygninger 

på stedet erstattedes i løbet af det 19- århundrede af 

nye, som ligeledes er blevet afløst. Også i indeværende 

århundrede har byggeaktiviteten været stor, ikke mindst 

siden den tyske besættelse - hvorunder anlægget tidsvis be

slaglagdes til andre formål - og de påfølgende russiske luft

bombardementer i maj 1945, der medførte nogen skade på 

b ygn i nge rne .

Efter større ombygninger afsluttet i 197o og 1979 

står skolen stort set færdigbygget i sin nuværende skik

kelse efter tegning af kg 1.bygnings inspektører K. Gottlob, 

Ths. Havning og H. Kønig.
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FRA ÅRSSKRIFTET 1851

Bör Rönne lærde Skole nedlægges?

^Efterretningen om den kongelige Resolution, der 

bestemmer, at Rönne lærde Skole som saadan skal 
ophore ved Slutningen af næste Skoleaar, vakte her 
haade almindelig Overraskelse, thi den kom uventet, 
og alvorlig Bekymring hos alle de Mange, hvem denne 
Skoles Bestaaen maatte ligge paa Hjærtet.

Fra Öens fleste Kommuner blev i denne Anledning 
en Petition tilstillet den sidst samlede Rigsdag, men 
den synes ikke at have vakt megen Deeltagelse.

Tildeels efter Opfordring tildeels af egen Drift 
nedskrev jeg i Slutningen af forrige Aar efterfølgende 
Betænkning, der skulde indeholde Alt, hvad der efter 
min Mening kunde anføres til Forsvar for den lærde 
Skoles Bestaaen, samt en Plan for en forenet lærd og 
Realskole, der uden at være kostbarere end den nu 
bestaaende Skole kunde tilfredsstille Öens Trang til en 
højere Dannelsesanstalt.
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GYMNASIET
Opdelingen i linier og grene.

Oet danske gymnasium er 3-årigt og har 2 linier, en sproglig 
og en matematisk linie. I gymnasiets sidste to år er hver af disse 
linier yderligere delt op i grene, så gymnasiets opdeling skematisk 
kan fremstilles på denne måde:

i -g 2 . og 3 . g

Sprogli g linie nysprogli g gren 
samfundsfagiig gren
musi ks progli g gren 
fransksproglig forsøgsgren

Matematisk linie matema tisk-fysi sk gren
naturfaglig gren 
samfundsfagi i g gren 
musikmatematisk forsøgsgren

Alle elever på den sproglige linie vil blive undervist i de 
samme fag og nogenlunde det samme pensum i 1. gymnasieklasse. Det 
tilsvarende gælder for eleverne på den matematiske linie. Dog er 
der enkelte valgfri fag. Således kan man på begge linier vælge 
russisk i stedet for fransk, og på den matematiske linie har man frit 
valg mellem tysk og engelsk. Mindst 7 elever ska! vælge det pågæl
dende sprog, for at et hold kan oprettes. I de sidste to gymnasie
klasser er der valgfrihed mellem musik og formn ing/kunstforståel se .

Den enkelte elev må selv vælge mellem de grene, som tilbydes, 
og der vil i midten af 1. g blive givet yderligere orientering om, 
hvad disse grene indeholder.

Den sproglige linie.

Gymnasiets sproglige linie består på Rønne Statsskole af en 
1. gymnasieklasse, som er fælles for alle elever på linien, samt 
en 2. og 3. gymnasieklasse , der er opdelt i 4 grene: En nysprog
lig gren, en samfundsfaglig gren, en musiksproglig gren samt en 
fransksproglig forsøgsgren.

Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den sproglige linie 
fremgår af nedenstående skema. Fagene i øverste del af skemaet er 
fællesfag, dvs. fag, i hvilke der undervises i samme omfang på alle 
liniens grene, bemærk dog fransksproglig forsøgsgren.



1 4

Pä den samfundsfaglige gren medfører det udvidede timetal i

i -g

Ny
sproglig

Samfunds- Musik
sproglig

Fransk
sproglig 
forsøgsgren

faglig 
gren

2.g 3.g

gren

2.g 3.g

gren

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

Reli gion 0 1 2 i 2 1 2 1 2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 4
F rans k 6 4
Russi sk 5 3 3 3 3 3 3 0 0
H i s to ri e 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Biologi 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Matemati k 2 3 0 3 0 3 0 3 0
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musi k
Formni ng/ 2 2 1 2 1 2

0
1
0 2 1

Kunstforståelse

16 17 18 17 18 17 18 17 16

Engel sk 4 4 6 h 6
Tysk 3 3 5 J 3 1.4 4
Latin 4 4 0 0 0 4 0 0 0
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 2 0
Samfundsfag og 0 0 1 5 5 0 1 0 0

samfundsi ære 
Geografi 2 0 0 3 2 0 0 0 0
Musik, særfag 0 0 0 0 0 4 6 0 0

I al t 30 30 30 30 30 30 30 30 30

samfundsfag, at man må vælge enten tysk eller engelsk, ikke begge 
hovedfag. På den samfundsfaglige gren bortfalder, som på den fransk
sproglige forsøgsgren, latin fra 2. g. På den fransksproglige forsøgs
gren indføres skriftlig fransk. Yderligere sker der en mindre ændring 
i faget tysks pensum.

Elever der vælger den musiksproglige gren kan ikke vælge form
ning /kun s tforstå el se.

Elever der vælger musiksproglig gren må vælge enten engelsk 
eller tysk.

Den matematiske linie.

Gymnasiets matematiske linie består af en 1. gymnasieklasse, 
som er fælles for alle elever på linien, samt en 2. og 3. gymna
sieklasse, som er delt i 4 grene: matematisk-fysisk, naturfaglig, 

samfunds-matematisk og musik-forsøgsgren.
Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den matematiske li

nie fremgår af omstående skema. Fagene i den øverste del af skemaet 
er fællesfag, d.v.s. fag i hvilke der undervises i samme omfang 

på alle liniens grene.
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i -g

Matemat.- 
fysisk 
gren

Natur
faglig 
gren

z.g 3-g

Samfunds- 
matemat, 
gren

Musik- 
matemat.
forsøg

2.g 3.g2.g 3.g 2.g 3.g

Religion 0 1 2 i 2 i 2 1 2

Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 4

Engelsk/tysk 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Fransk/Russisk 5 3 3 3 3 3 3 3 3

Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 2 0

Historie 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Idræt
Musik 2

2 2 2 2 2 2 2
2

2
1

Formning og 
kunstforståelse 0

2 1 2 1 2 1 0 0

Samfundsfag og
20 16 36 16 15 16 15 16 15

samfundslære 0 0 1 0 1 5 5 0 1

Geografi 0 3 0 3 2 3 2 3 0

Biologi 0 0 3 3 7 0 3 0 3

Kemi 2 3 0 3 0 1 0 3 0

Fysik 3 3 5 2 2 2 2 2 2

Matematik

Musik særfag

5 5 6 3 3 3 3 3

4

3

6

I alt 30 30 30 30 30 30 30 31 30

HF-KURSUS

Højere forberedelseseksamen er et tilbud til enhver, som ønsker at 
dygtiggøre sig til videregående uddannelser. HF henvender sig ikke blot til 
unge, der forlader folkeskolens ældste klasser, men i nok så høj grad til 
dem, som efter endt skolegang er kommet ud i erhvervslivet og opdager, at 
de har evner og lyst til at gå i gang med en anden uddannelse. En HF-eksa- 
men giver adgang på lige fod med studentereksamen til en lang række uddan
nelser. Kurset til HF-eksamen er 2-årigt og omfatter undervisning i en 
række fag, der er fælles for alle (fællesfag), og en række fag, der vælges 
udfra den enkeltes evner og interesser (tilvalgsfag).
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For at opnå HF-eksamen skal kursisten vælge tilvalgsfag svarende til 
mindst 2o points. De forskellige tilvalgsfag har følgende pointstal: Biologi 
8, matematik 12, engelsk 7, tysk lo, samfundsfag 6, musik 8, formning 8, 
idræt 8, 3.fremmedsprog (fransk eller russisk) 11, fysik 14, kemi lo, psyko
logi 6.

Timetallet i HF er som anført i nedenstående skema:

Antallet
l.sem. 2

af ugentlige timer
.sem. 3.sem. 4.sem

Fællesfag:
Dansk 3 3 4 4

Religion 0 0 3 3

Historie 3 3 3 3
Biologi 3 2 0 0
Geografi 3 2 0 0
Matematik 5 5 0 0

Engelsk 4 3 4 4
Tysk 3 3 0 0
Samfundsfag 2 2 0 0
Musik/Formning 2 2 0 0
Idræt 2 2 0 0
Tilvalgsfag:
Biologi 0 0 4 4

Matematik 0 0 6 6
Engelsk 0 1 3 3
Tysk 0 0 5 5
Samfundsfag 0 0 3 3
Musik 0 0 4 4
Formn i ng 0 0 4 4
Idræt 0 0 4 4
3.fremmedsprog 0 3 4 4
Fysik 0 3 6 5
Kemi 0 0 5 5
Psykologi 0 0 3 3

Eksamensordningen i HF.
Eksamen afholdes •i de enkelte fag ved udgangen <if det semester, hvor

undervisningen i faget afsluttes. Der er dog ikke eksamen i fællesfagene mu
sik, formning og idræt.
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Hver HF-studerende skal desuden udarbejde en større skriftlig opgave 
i et af de fag, hvor den pågældende bliver undervist i 2.kursusår (eller i 
faget geografi I). Eleven får en uge til den endelige udformning af opgaven.

I denne opgaveuge suspenderes undervisningen for 2.HF’s vedkommende. 
Tidspunktet for opgaveugen fastsættes af kursus indenfor perioden fra 1.de
cember til udgangen af februar. __

I sidste halvdel af 2.semester skal hver enkelt HF-studerende udarbejde 
en større skriftlig opgave i historie og i begyndelsen af 3.semester en til
svarende opgave i dansk. Disse opgaver skal fremvises ved den mundtlige prøve 
i de pågældende to fag.

Reglerne vedrørende sygeeksamen, karakterskala og beståkriterier er 
stort set de samme som ved studentereksamen.

En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, men ikke har bestået 
eksamen, kan indstille sig til prøve i et eller flere fag ved den sygeeksamen, 
der afholdes i august-september.

1 øvrigt kan en eksaminand, derjansker at forbedre sit eksamensresultat, 
som selvstuderende gå op til eksamen i et eller flere fag ved den næste or
dinære eksamen i maj-juni. Ialt kan man gå til eksamen 3 gange i hvert fag.

Studievejledning ved HF-kurset.
Til HF-kurset på Rønne Statsskole er knyttet en studievejleder, som 

skal give kursusstuderende vejledning af forskellig art samt varetage visse 
administrative opgaver.

Studievejlederen skal sørge for at de studerende får op til 2o timers 
undervisning i studieteknik og erhvervsorientering.

Studieteknik gives normalt i begyndelsen af 1.semester, erhvervsorien
tering i 4.semester.

En anden af studievejlederens faste opgaver er i samarbejde med fag
lærerne at give de studerende orientering om tilvalgsfag og tilvalgsmuligheder.

En vigtig del af studievejlederens opgave er at give personlig vejled
ning og rådgivning til studerende med faglige, sociale eller økonomiske pro
blemer i forbindelse med uddannelsen. Studievejlederen træffes hver dag mellem 
kl. 11 og 12 på studievejlederkontoret.

Det er vigtigt at fastslå, at studievejlederens opgave er at varetage 
de studerendes interesser og at hjælpe og støtte de studerende under studiet 
indenfor bekentgørelsens rammer.
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FRA ÅRSSKRIFTET 1906

Opgaverne til årets (19o6) mat. eksamen. 

Kan d^u løse opgaverne?

Aritmetik.

1. Løs Ligningen 2}/xj/x-j-4 — 2 = 0.

2. Reducer Udtrykket

a3 4- b3 ( a 4~ b _  a — b
a2-|-b2 ^a3—b3 a3-f-b3 J

og beregn det derefter ved Hjælp af Logaritmer
3_______ 6__

for a =y7,412, b=^ 4.

3. Idet a er lig den blandet periodiske Decimalbrøk 0,5833 
..., og b lig den rent periodiske Decimalbrøk 0,428571428571 . .., 
skal man finde Produktet a . b og Kvotienten a : b, begge ud
trykte som Decimalbrøker.

KARAKTERGIVNING OG MØDEPLIGT

Foruden års- og eksamenskarakterer gives der en eller to 
standpunktsbedømmelser i årets løb. Karaktererne kan følges af et 
vidnesbyrd i de enkelte fag.

Til eksamen aflægges skriftlige prøver i følgende fag:
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dansk

SPROGLIG LINIE

dansk

MATEMATISK LINIE
sN 
+

sS 
+

sF 
+

sM 
+

mF 
+

mN
+

mS 
+

mM 
+

engelsk + + + + matematik + + + +

tysk 
fransk 
samfundsfag 
musik

+

+

+
+

+

fysik 
biologi 
samfundsfag 
musik

+
+

+
+

Antallet af mundtlige fag, hvori der prøves til studenter
eksamen vil normalt være seks. Heraf prøves i latin, oldtidskund
skab, geografi og matematik for den sproglige linie og i geografi, 
oldtidskundskab, kemi og engelsk eller tysk for den matematiske 
linie ved udgangen af l.g eller 2.g.

I stedet for karakterbog får klasserne standpunktsbedømmel
serne og års-/eksamenskarakterer udleveret på løse ark. Disse ark 

skal ikke underskrives hjemme, og forældrene bedes selv være op
mærksomme på, når der gives standpunktsbedømmelser. I øvrigt gælder 
bestemmelserne i Undervisningsministeriets cirkulære af 1. febr. 8o 
om evaluering og meddelelser til hjemmene.

For at bestå HF- og studentereksamen kræves, at gennemsnit
tet af samtlige karakterer er mindst 5,5, og at summen af de to 
laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er 
mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis de ovenfor anførte krav er op
fyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne - for 

HF kun eksamens karakterer.

Hed hensyn til fritagelse for gymnastik gælder i henhold til min. 
cirkulære af 8. april 1968 særlige regler:

"Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for ele
ver der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv 
fritages helt eller delvis for en uge ad gangen, dog højst i 4 sam
menhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæg
gelse af 1ægeattest, der vil være at udfærdige på en af skolen ud
leveret, autoriseret blanket.

Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet."
For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, 

gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også 
iagttagelse vil bibringe eleverne forståelse af undervisningen i 
bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud 
over 4 uger træffer skolens leder, efter forhandling med elevens 
hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne 
skal anvendes.
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Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser 

(herunder manglende udførelse af arbejdsopgaver, der 

indgår i undervisningen). Dersom en elevs forsømmelser 

antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed 

over for elevens mulighed for fortsat at følge undervis

ningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter 

en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 

underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, 

at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens 

indmelding til eksamen ved skoleårets slutning. 

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 

2o. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene 

for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. 

Såfremt lærerforsamlingen finder, at der for en af disse 

elever i et eller flere fag på grund af elevens forsøm

melser vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til 

eksamen, skal rektor i henhold til §7 i undervisnings

ministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa

mensordningen m. v. indsende en erklæring, som giver 

oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, 

om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slut

ning.

Såfremt en elev indstilles til afsluttende prøver til 

studentereksamen uagtet skolen har næret betænkelighed 

pr. 2o. marts, og såfremt den pågældende forsømmer 

urimeligt efter 2o. marts, vil skolen senere på skole

året, dog inden undervisningens ophør, kunne rejse sa

gen om tilbagetrækning af indstilling til afsluttende 

prøver påny.

For elever, for hvem skolen ikke pr. 2o. marts har næ

ret betænkelighed om indstilling til afsluttende prøver, 

og som forsømmer helt urimeligt efter denne dato, vil 

spørgsmålet om eventuel tilbagetrækning af indstillingen 

tilsvarende kunne forelægges direktoratet på et senere 

tidspunkt af skoleåret, dog inden undervisningens ophør. 

En elev, der ikke har fået di re k to ratets tilladelse til 

at deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, 

kan ikke fortsætte i næste klasse.
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På et 1ære rfors am 1 ing s møde ved skoleårets slutning be

handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. 

Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte 

i næste klasse, drøfter lærerforsamlingen, hvilke råd 

der skal gives den pågældende elev. Rektor skal skrift

ligt over for eleven , eller, hvis denne er under 18 

år, over for forældremyndighedens indehaver, referere 

det eller de standpunkter, der er kommet til udtryk 

under drøftelsen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træf

fes af eleven eller, hvis denne er under 18 år, af for

ældremyndighedens indehaver.

Elever, der ikke har fået di re k to ratets tilladelse til 

at deltage i eksamen efter 3- gymnasieklasse kan ikke 

deltage i eksamen på normale vilkår. Direktoratet afgør, 

om disse elever

1. kan deltage i eksamen som privatist med fuldt 
pensum og med egen lærer som eksaminator,

2. kan deltage i eksamen som privatist med fuldt 
pensum og med beskikket eksaminator.

3. ikke kan deltage i eksamen.

En elev, der skal til eksamen som privatist, får ikke 

års ka rakte rer, og skal til prøve i hele det læste pensum 

i samtlige fag, der afsluttes i 3- gymnasieklasse, 

jvf. bekendtgørelse af 3- januar 1972 med senere ænd

ringer om studenterkursus og om studentereksamen for 

privatister. Eventuelle eksamenskarakterer og overførte 

årskarakterer fra 1. og 2. gymnasieklasse bevares 

ved eksamen.
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Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en 
motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at 

fortsætte og stemmer foreløbig pä dette grundlag for eller imod. 
Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en 
anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal 
stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helheds
standpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke 
bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. 
Dette råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens 
indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fort
sætte i næste klasse.

Reglerne for mødepligten i HF er fastlagt af Direktoratet 
for gymnasieskolerne og HF og går i hovedtræk ud på følgende:

Hvis en kursist efter kursus skøn forsømmer for meget, skal 
kursisten have et mundtligt varsel. Hvis fremmødet ikke forbedres, 
skal der gives et skriftligt varsel, og hvis heller ikke dette 
hjælper, skal kursus foretage en indberetning til di rektoratet. 
I forbindelse hermed har såvel kursisten som dennes faglærere mu
lighed for at udtale sig. Indberetningen kan enten 1) indstille 
eleven til bortvisning, 2) anbefale at kursisten får lov at fort
sætte på kursus mod at gå op i fuldt pensum i alle fag eller 
3) anbefale at kursisten får endnu en chance.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 
12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved 
studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes følgende bestem
melser:
1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. 

gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved ud
gangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren oo 
eller o3, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget 
i august-september.
b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget slutter, har fået 
årskarakteren oo eller o3, kan hvis faget ikke er udtaget til 
prøve ved studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve 
i faget i august-september.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele di rektoratet, hvilke elever, 
der i henhold til 1 ønsker sig prøvet i august-september.
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3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamens

karakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der 
i henhold til Ib ønsker sig prøvet, medtæller prøven i faget 
blandt de ti prøver, der kræves aflagt, for at man kan bestå 

studentereksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 
la nævnte prøve eller som ved sygdom forhindres i at aflægge 
den prøve i august-september, som de i henhold til la eller Ib 
var berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den efter
følgende maj-juni eksamenstermin.

Nina Jensen 3b
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LÆRERNE

KA Adj . Kirsten Sonne Andersen 
(1975)

Dansk: la, 3b, 3z
Oldtidskundskab: la, 2b.
Studievejledning: la, Ix, 2 x,

2y, 3z.

B Adj. Peter Balle 
(1972)

Fysik: 2yuvN.
Matematik: lyv, 3zuF, 2T.

SB Adj . Søren Bentzen 
(198o)

Fransk: lb,'2sS, 2u , 3sN.
Matematik: Ix, 2b.

LB Adj . Lone B ruun Beye r 
(1971)

Engelsk: Ib, ly, 3acF, 3bdSM.

BD Adj . Barbara Brændgaard 
(1980)

Engelsk: Iz, Ipq 
Tysk: 1c, 2sNSM.

Bu Adj . Jørgen Butzbach 
(197o)

Geografi: 2xzN, 2yvS, 3bdS, 
3xyN, 3mS, lp.

Studievejledning: ly, lu, 2 z, 
2v, 3x, 3y.

By Tm 1 . J. S. Bys ted 
(1965)

Gymnastik: lax, Ibyv, 2xy, 2zu, 
2v , 3ax, 3z.

E Lkt . Peter Eli asen 
(1949)

Dansk: lu, 3x.
Engelsk: 1x.

JE Tm 1 . Jens Ellehauge 
(I980)

Kern i : 1z , lu.

OE Adj . Olav E1 vang 
(1975)

Biologi: 2yuvN, 3zuN, lp, 2T 
Gymna stik: 2abcv.

Ex Lkt . Poul Exsteen 
(1953)

Matematik: 2yuvN , 3xyF, 3zuN.

KF Adj . Klaus F1 em 1 øse 
(1979)

Matematik: Iz, 2a, 2uF, Iq.

HF Ad j . Hans Fæster 
(1975)

Dansk: 2c, 2x , 3c.
Religion: 2c, 2x, 2v, 3x, 2p.

Gk Tml . Peder G i1 kær 
(1972)

Formning: 2abc, 2xu, 2z, 
3g, Iqr.

SG Ad j . Søren Gil kær 
(1979)

Engelsk: 2acF, 3sN, 2T.

LH Adj. Le i f Hansen 
(I980)

Dansk: Ix, Iq.
Samfundsfag: 2sS, lp, 2T.

TH Adj . Per Thule Hansen 
(1972)

Historie: Ibv, ly, 2a, 2x, 2v , 
3b, 1q, 2p.

Russisk: 3z.
SH Adj . Peter Skovgaard Hansen 

(1972)
Geografi: 2sS, 2yuvN, 3acS, 

3zuN, 1q .
Studievejledning: HF.

VH Adj. Vivian Scott Hansen 
(1974)

Fransk: 2acF, 3bdF, 3z. 
Studievejledning: 1c, Iz, 2a, 

2c, 2u, 3b, 3d

OH Adj . Ole Hartelius 
(1972)

Dansk: Ibv, ly, 2 z, 2u 
Russisk: 2by.

He Rk t . Bjørn Henriksen 
(196M

Geog raf i: 2xzS 
Biologi: 3c.
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Ho Ad j . Bent Peder Holbech 
(1977)

HJ S. Ikt. Pou 1 Hol st-Jensen 
(1938)

PH Tm 1 . Poul Hv i i d 
(1977)

Hy Ad j . Gorm Hy1sbe rg 
(197o)

JH Lkt. Jens Højmark 
(1974)

KJ Adj . Klaus Jakobsen 
(1975)

J e Adj . Tage Jensen 
(1977)

PJ Ad j . Pou 1 Johansen 
(1972)

Jg Adj . Akse 1 Jørgen sen 
(1973)

AJ Lkt . Arne Jørgensen 
(1954)

jø Lkt . Asta Jørgensen 
(1966)

EJ Adj . Else Jørgensen 
(1978)

JJ Adj . Jørgen Jørgensen 
(1971)

LJ Tml . Lis Jørgen sen 
(1974)

K S . 1kt. Carl Henning Kibsgaard 
(1953)

Ku Å r s v . Thor Kure 
(198o)

TL Tm 1 . Torben Lassen 
(I980)

FL Adj . Finn Li ndberg 
(1971)

CL Adj . Claes Ludvigsen 
(1975)

Md Tm 1 . Hanne Mai land 
(1972)

Musik: 1bv, 1c, ly, Iz, 2ax, 2by, 
2sM, 3by, 3cz.

Studievejledning: Ibv, 2b, 3a, 
3c, 3u.

Fransk: 1c, 3acF, 3bdSM.

Psykologi: 2T .

Matematik: ly, 2xzS, 2yvS, 3mS.
Idræt: 2zu , 3u, 1 pq r .

Dansk: 2a, 3y, lp, 2p.

Historie: 3a, lp.
Samfundsfag: 2yvS, 3acS.
Oldtidskundskab: 2v.
Administrativ inspektor.

Fysik: 1z, 2xzNM, 3zuF , 3zuN, IT
Matematik: 3xyN .

Fysik: ly, 
Ma tema tik:

2xzS, 2yvS, 
Ib, lp.

2T .

Fysik: lu, 
Ma tema t i k :•

1y*> 3xyF, 
2xzNM.

3xyN .

Tysk: lyv, 3sN, 3acF, 1 r .

Engelsk: 3bdF, IT.
Latin: Ib, 2 s N M ..

Idræt: Ibyv, 2c, 3ax, 3zu, 
Ipr, 2T

Tysk: Ib, 2-bF.

Biologi: 2xzN, 3 x y N , 3mS, Iq, Ir.

Idræt: 1ax, Ibyv, 1c, Izu, 2a, 
2bv, 2xy, 2zu, 3by, 3c, 
3d, Iq.

Historie: 1c, Ix, 2c, 3d, 3u.
Oldtidskundskab: Ibv, 1c, Ix, 

2c, 2y, 2u.
Bog i nspektor.

Geografi: la, Ib, 1c, 2xyzvF, 
2uFzM, Ir.

S am funds fag: Ir.

Dansk: Ir
Historie: Ir.

Fysik: Ix, 2xyzvF , 2uF, 3mS.
Ma tema tik: Ir.
Kemi: 1x, lyv.

Samfundsfag: 2xzS. 3bdS, 3mS, Iq. 
Historie: Iz.

Formning: 3 z , 3 x .
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(1976)

BM Lkt. Bent Mortensen 
(1978)

Fransk: 3acSM, 3u, 2T .
Musik: la, Ix, 2uv, 3ax, 3sM.

KM Ad j . Kirsten Mortensen 
(1973)

Engelsk: la, 2sSM, 3acSM.
Russisk: 1 by , 3by.

KN Ad j . Erik Klinge Nielsen 
(1977)

Dansk: 2v , 3d , 3u .
Engelsk: 2p, Iqr.

FN Adj . Frank Nielsen 
(1974)

Tysk: la, 3sMS, lp, Iq, 2T

LN Tml . Lise Nielsen 
(198o)

Kemi: ly, 2xyzvF, 2xzS, 2yuvN , 
2yvS, 2xzNM , 2uF, 2PQ.

N i Ä r s v . Niels Ebbesen Nielsen 
(I980)

Dansk: 2b, 2 y, 2q.
Religion: 2a, 2y, 3b, 3d, 3u.

No Adj . Bjarni No 1søe 
(1971)

Matematik: la, 1c, lu, 2c, 
2xyzvF.

N g S . 1kt. Poul Nørgaard 
(1938)

Biologi: 3a, 3b, 3d, 3xyF , 3zuF.

PI Lkt. J. M. P1 i ch t a 
(1955)

Fransk: Iz, lu, 2y, 2z, 3x, 3y.

Ra Adj . Ebbe Gert Rasmussen 
(1967)

Historie: la, 2b, 2u, 3c, 3z.
Religion: 2b, 2u, 3c, 3z, 2q.

Se Adj . Morten Serritzlev 
(1977)

Engelsk: 1c, 2sNbF 
Idræt: Iz, lu, 3by , 2T.

St Jml . Poul Stoltze 
(1979)

Formn i ng: 2yv.

MS Adj . Mogens Svendsen 
(1974)

Dansk: Iz, 3a.
Engelsk: lu, 2q.

FT Lkt . Finn Thomassen 
.(1978)

Dansk: 1 c
Fransk: 2bF, 2x , 2v .
Oldtidskundskab: ly, lu, Iz, 

2a, 2x.

T Lkt . Else Thykier 
(1972)

F ransk: lyv, 2sNM 
Latin: la, 1c.
Oldtidskundskab: 2z.

Ve Adj . Hanne Vens i 1d 
(1973)

Historie: lu, 2y, 2z, 3x, 3y, 2q 
Religion: 2z, 3a, 3y •

W Lkt. Kirsten Winkler 
(1971)

Tysk: 2acF, 3bdF
Musik: lu, 2cz, 3du, Ipr.

AØ Tml . Alice Øs te rbøg Fransk: la, Ix, IT.

Pr. 1. august 1980 blev cand. mag. Leif Hansen ansat som adjunkt. 

Fra samme dato ansattes cand. mag. Thor Kure og cand. mag. Torben 

Lassen som årsvikarer.
Fra 1. januar 1981 har cand. mag. Barbara Brændgaard været 

ansat som adjunkt, og fra samme dato har cand. polyt. Lise Nielsen 

vikarieret i det ledige embede i kemi.

Adjunkt Ivar Lærkesen har i hele skoleåret haft orlov fra sin 

stilling mens han underviser som lektor i dansk ved Stockholms Uni

versitet. Hans timer har i hele skoleåret været læst af cand. mag. 

Niels Ebbesen Nielsen.
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Følgende lærdrkandidater har her ved skolen gennemgået kursus 

i praktisk undervisningsfærdighed:

Efterårssemestret: Cand. mag. Christian Strachan i historie og 

samfundsfag

Cand. mag. Bjarne Hansen i historie og dansk 
Forårssemestret: Cand. phil. Hans Jürgensen i fransk

Cand. mag. Jens Lauesen i fransk og dansk.

Ved kgl. resolution af 25. februar I98I er der meddelt studie

lektor Poul Holst-Jensen afsked fra d. 30. april I98I. Lektor Holst- 

Jensen blev ansat som adjunkt ved skolen i 1938, og har således i 
næsten A3 år sat sit præg.på skolen med en faglig ekspertise og en 

embedsmands loyal itet, som er sjælden i vore dage. Skolen ønsker ham 

et lykkeligt otium, hvor han stadig kan udfolde sine mange talenter.

FRA ÅRSSKRIFTET 1922

Skoleafgiften.
Ifølge Lov af 30. Juni 1919 er Undervisningen xi Statens højere 

Almenskoler vederlagsfri for lilever, hvis Forsørgeres Skatteindtægt 
ikke overstiger 4000 Kr.

Er Skatteindtægten højere, svares der Skoleafgift efter følgende 
Skala:

Af Forsørgere med en afgiftspligtig Indtægt af: 
4050—5000 Kr. ink'L svares for hver Elev i

Gymnasie- og Realkl. 4 Kr. md!., i Mellemkl. 3 Kr. mdl.
5050— 6000 — — 5 — — — 4 — —
6050— 7000 — — 6 - - — 5 — _
7050— 8000 — — 7 — — 6 — —
8050— 9000 — — 8 — — _ / — —
9050—10000 — — 9 - — _ 8 — _

10050—11000 — — 10 — — 9 - _
11050-12000 - — 11 — — __ 10 - _
12050-13000 - — 12 — — 11 - _
13050 -14000 -- — 13 - _ — 12 -
14050-15000 — — 14 - _ _ 13 — _
15050-16000 - — 15 — — — 14 - _
16050 og derover 16 - — — 14 — —

Den afgiftspligtige Indtægt er den Skatteindtægt, hvoraf Forsør
gerens personlige Indkomstskat til Staten beregnes. Har Forsør
geren mere end I Barn, som er under 15 Aar, eller som er over 
denne Alder og nyder Undervisning i en offentlig højere Almen
skole, nedsættes Skatteindtægten med I00O Kr. for hvert af saa- 
danne Børn udover det første. Ingen Skatteindtægt over 5000 Kr. 
kan dog derved bringes ned under 4050 Kr. Det elter disse Fra
drag tilbagebliwnde Beløb er da den afgiftspligtige Indkomst.
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EKSAMINER 1980

STUDENTEREKSAMEN

Sproglig linie

3a

Andersen, Flemming, Rømersgade 11, Rønne . 
Andersen, Jette, Stengade 54, Rønne 
Andersen, Susanne, Midgårdsvej 42, Rønne 
Engberg, Annette, Rømersdal, Åkirkeby 
Hansen, Jette, Sorteengevejen 3, Nylars 
Hansen, Susanne Korp, Kærgårdsvej 4, Åkirkeby 
Harild, Birgitte, Slettegård, Gudhjem 
Jensen, Lisbet, Almi ndingsvej 2o, Åkirkeby 
Kure, Lene, Hentregårdsvej 8, Øs termarie 
Larsen, Ole, Smedebakken 1, Allinge 
Lemvig, Lotte, Købmagergade 8, Nexø 
Madsen, Eva, Silkegade 7, Rønne
Maegaard, Margrethe, Gamlevældevej 42, Østerlars 
Nielsen, Anne, Maglegårdsvej, Østermarie 
Nielsen, Bitten, Skræddergård, Pedersker 
Nygaard, Annette, Syrenvej 11, Åkirkeby 
Pedersen, Hanne, Plantagevej 14, Nexø 
Svendsen, Benny, Krogen 5, Allinge 
Svendsen, Niels-Ole, Ibskervej 24, Nexø 
Vang, Laila, Åbogade 2, Gudhjem
Westh, Signe, Mortensgade 1, Nexø 
Wibe, Knud Axel, Tingfogedgård, Nylars

3b
Christoffersen, Maiken, Ibskervej 47, Svaneke
Dahl, Tina, Smallesund 23, Rønne
Frederiksen, Anne Grethe, Gulehaldstræde 2, Svaneke
Frederiksen, Thomas, Storegade 12, Klemensker
Hansen, Lill-Britt Møller, Skarvigen 6, Årsdale
Hansen, Susanne, Pærebakken 24, Tejn
Holm, Kristine, Sejersgård, Rønne
Ipsen, Tina, Blykobbevej 36, Rønne
Jensen, Lene, Fælledvej 19, Hasle
Johansen, Vera, Møllevej 1, Arsdale
Jørgensen, Stine, Havnebryggen 11, Svaneke
Kjøller, Bente, Hoglebjergvej 1, Hasle
Larsen, Helle, Markvejen 5, Allinge
Lyngbye-Petersen, Michella, Storegade 89, Rønne
Munk, Heidi, St. Torvegade 133, Rønne
Petersen, Helene Sahl, Søndergade 32, Svaneke
Plichta, Karen, Sorthatsvej 8, Rønne
Riis, Birgitte, Nygårdsvej 25, Hasle
Riis, Bodil, Duebjerggård, Hasle
Sode, Tine, Ternevangen 7, Rønne
Sondergaard, Pernille, Harbovej llo, Rønne
Wødemann, Morten, Dyrlæge Jürgensensgade 11, Svaneke
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Matematisk linie

3x

Alstrup, John, Gyvelvej 12, Åkirkeby
Andersen, Gitte, Ellekrogen 8, Allinge
Andersen, Tom, Haslevej 7, Rønne
Dam, Helle, Strandvejen 15, Årsdale
Hansen, Jacob Brandt, Thingfogedgård, Svaneke
Hansen, Karen-Margrethe, Tingstedvejen 7, Rønne
Hansen, Tommy, Østergade 26, Allinge
Hauch-Fausbøl1, Morten, Grønnegade 23, Rønne
Kure, Grethe, Dalegårdsvej 5, Åkirkeby
Mannering, Finn, Nørre Løkke 31, Rønne
Mortensen, Ole, Haslevej 53c, Rønne
Munk, Anne-Grete, Sdr. Årsdalevej 4, Nexø
Olesen, Lars, Storegade 45, Rønne
Pelle, Jan, Ellebakken 16, Hasle
Pepke, Charlotte, Laxegade 18, Svaneke
Pihl, Jens, Mosevej 14, Nexø
Poulsen, Claus, Borgm. Nielsensvej 7o, Rønne
Rasmussen, Tina, Nørre Bakke 4, Årsdale
Rom, Gitte, Hullegård, Årsdale
Sonne, Torben, Udmarksvej 8, Hasle

3y

Albrecht, Jan, Sigynsvej 53, Rønne
Boesen, Lars, Sdr. alle 55, Rønne
Carlslund, Thomas, Kirkebakken 5, Svaneke
Flinck, Anders, Vestermarievej 66, Åkirkeby
FolKihånn, Lene, Tornegård, Rutsker
Frank, Peter, Kannikeengen 1, Åkirkeby
Gundersen, Maria,; "Bobakken", Sandkås
Hansen, Christian Sonne, Lobbæk Hovedgade 2, Åkirkeby
Høi, Iben, Sneli emark 24, Rønne
Jensen, Holger, Sdr. Landevej 17, Nexø
Jørgensen, Henrik Vedel, Thorkildsvej 46, Rønne
Karlsson, Christina, Randkløvevej 42, Østermarie
Kofod, Gunver, Røvej 17, Allinge
Mogensen, Niels, Set. Mortensgade 32, Rønne
Nielsen, Martin, Fårebyvejen 5, Åkirkeby
Olsen, Niels Chr., Haslevej 26, Rønne
Ottesen, Susanne, Nyker Strandvej 13, Rønne
Pedersen, Carsten, Sosevej 15, Åkirkeby
Plichta, Kirsten, Sorthatsvej 8, Rønne
Schmidt, Caja, Gudhjemsvej 7, Østerlars
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3z

Adolfsen, Torben, Ladegårdsvej 1, Nyker 
Ambrosen, Karsten, Borrelyngvej 18, Hasle 
Anthonsen, Jan, Zahrtmannsvej 2o, Rønne 
Borbye, Lisbeth, Fårebyvejen 15, Nexø 
Carlsen, Yvonne, Gartnervangen 21, Rønne 
Dahl, Lene, Østergade 67, Rønne 
Funch, Jette, Æblestien 12, Rønne / 
Hammer, Lisbeth, Strandløkken 2, Rønne- 
Hansen, Lillian, Kai byvejen 3o, Åkirkeby 
Jørgensen, Morten, Varpeløkken 4, Arnager 
Kofoed, Willy, Melstedlanggade 16, Gudhjem 
Kofoed, Niels, Strandvejen 3, Åkirkeby 
Larsen, Kirsten, Krogen 3, Snogebæk 
Mogensen, Kim, Østerled 24, Åkirkeby 
Nielsen, Susanne, Plantagevej 8, Bodilsker 
Nielsen, Vibeke, Grønnegade 4, Rønne 
Olesen, Niels, Grønnegade 5, Rønne 
Olsen, Lone, Nybrovej 44, Østerlars 
Pedersen, Irene, Sandflugtsvej 23, Rønne 
Pedersen, Ivan Lund, Åsedamsvej lol, Østerlars 
Rasmussen, Pia, Jens Kofoedsvej 12, Muleby 
Sonne, Jens Otto, Ri segård, Åkirkeby 
Thulin, Loui senhøj 33, Rønne

Lene Pedersen 3b '
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HF-EKSAMEN

2p

Andersen, Torben, Kjeldsebyvej 1, Gudhjem.
Dam, Birger, Ki 1desgaardsvej 29, Allinge.
Fält, Irene, Kuregaardsvej 2, Klemensker.
Hansen, Birgit, Nørregade 11 b, Allinge.
Hansen, Vibeke, Strandvejen 114 c. Rønne.
Holm, Lars, Ferskesøstræde 23, Neksø.
Kjøller, Jan, Kalmarvej 15, Rønne.
Kofoed, Anette, Kampeløkken 5, Allinge.
Kofoed, Dorthe, Storegade 21, Rønne.
Krag, Mette, Slettevej 1, Gudhjem.
Mikkelsen, Charlotte, St. Torvegade 137, Rønne.
Munk, Elna, Kærbyvej 9, Rønne.
Nol tensmejer, Caleb, St. Torvegade 96, Rønne.
Ovesen, Jens, Svanekevej 6o, Rønne.
Pedersen, Lolita, Brogaardsvej 44, Klemensker.
Schou, Anette, Pederskervejen 3, Neksø.
Sode, Anette, Aarsballe by 21, Rønne.
Stefanson, Hanna, Sejersvej 26, Rønne.
Østergaard, Lars, Maegaardsvej 1, Allinge.

2q

Andersen, Jane, Lærkevej, Østermarie.
Dissing, Mikael, Kirkepladsen 15, Rønne.
Eriksen, Elsebet, Svinget, Aakirkeby.
Folkmann, Susanne, Skolevejen 4, Neksø.
Hansen, Kirstie, Blommehaven 4, Rønne.
Hari Id, Mette, Vigebakke 7, Svaneke.
Hermansen, Ib, Blykobbevej 35, Rønne.
Jensen, Antonia, Aspevej 31, Østermarie.
Jensen, Naja, Centrumgaarden, Rønne.
Kalf-Hansen, Sanne, Grønnegade 15, Lobbæk, Aakirkeby.
Keller, Jørn, Buen 17, Rønne.
Mauritzen, Dina, Nyker Strandvej 93, Rønne.
Munch, Ethel, 0. Sømarksvej 12, Aakirkeby.
Rasmussen, Helle, Lundhøjvej lo, Klemensker.
Schou, Birgitte, Nørremøl1evej, Neksø.
Schönwandt, Ulla, Borgmester Nielsensvej 76, Rønne.
Tranberg, Nina, Buen 7, Rønne.
Westh, Christa, Sdr. Mosevej 11, Sngb. , Neksø.
Westh, Andreas, Sdr. Mosevej 11, Sngb., Neksø.
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ELEVERNE

Skolen har pr. 1/4-1981 627 elever (389 piger og 238 drenge) 
I gymnasiet 524 elever (219 spr. og 3o5 mat.)-og på HF-kursus lo3 
el ever.

Skolen trykker ved hvert skoleårs begyndelse en adressebog 
med alle elevers adresser og telefonnumre. Eventuelle personalhi- 
storisk interesserede uden for skolen kan købe denne adressebog ved 
henvendelse til skolens kontor.

Elevernes hjemstedskommuner
Gymnas i eelever/HF-kurstster

267/55
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FRA ÅRSSKRIFTET 1956



3^
Sproglige: N: nysproglig, F: franskgren. S: samfundssprogl i g,

M: musiksproglig
Matematikere: F: mat/fys, N: naturfaglig, S: samfundsmatematiker, 

M: musikmatematiker

3a.
3 c

S Borgen, Per
M [lam, Michael
F E x s t e e n , Mette
M Hansen, Agnes
N Kjøller, Lone
M Kofoed , Bjarne
S Larsen, Astrid
S l. arsen, Ingrid Dam
M Lind, Pia
F Lintrup, Karin
S Madsen, Charlotte
M Mortensen, Helene
N Nielsen, Sine
F I’edersen, Birgitte
S Pedersen, Bo
S Pihl, Morten
N Skot-Hansen, Hel le
S Svane, Susanne
F W i n s 1 ø w , Ditte

F Andersen, Helle
S Bendtsen, Hanne
N Christensen, Maibritt
S Engeil, Kirsten
N Hansen, Birgitte
S Hansen, Heidi
N Hermansen, Anne Dorthe
F Holm, Vibeke
F Jensen, Birgitte
F Jensen , Inge
S Jensen , Aase
N Kofoed, Gerda
F Larsen , Mon i ca
F Nielsen, Anette
N Olsen, I nge
N Pedersen, Annette
S Petersen, Gitte
S Rasmussen, Louise
S Sonne, Pernille 
S Svendsen, Vicky 
S Thorsen, Helle 
S Wede 1, Pernille

3b

S Andresen, Steffen 
N Bjerregaard, Lene
S Dam, Mike
N Frandsen, Jane
M Goldenberg, Benjamin
F Hansen, Per
F Jacobsen, Sanne
S Jensen, Birgitte
N Jensen, Linette
F Jensen, Nina
S Knudsen, Jesper
S Knudsen, Morten
M Ko fod-Jen sen, Mie
N K ragskov, Lene
S Lund, Vibeke
M Nielsen, Torsten
S Nørregaard, Sally
M Olsen, Helle
N Pedersen, Lene
N Pepke , Rie
N Skovgaard, Ole

3d

F Andersen, Hannah
S Andresen, Berit
F Bidstrup, Bodil Biem
F Blom, Kirsten
S Clausen, Anne
F Falsig, Betina
F Flinck, Elisabeth
F Hansen, Evy
F Johansen, Helle
F Kjøller, Anette
S Kristensen, Marianne
F Lerche, Karin
N Lind, Gitte
N Lind, Jytte
S Lindblom, Birgitte
N Mögen sen , Pia
F Povlsen, Gitte
S Præst, Deanne
N Pröschold, Danielle
S Schou, Lise
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3x

F Bendtsen, Finn-Erik
N Britze, Carsten
N Christiansen, Liselotte
F Enevoldsen, Klaus
N Falk, Jen s-Chri s t ian
F Funch, Bent Ole
N Jensen, Søren Bech
F Knud sen, Lars
N Kofoed, Eva
F Kofoed, Niels
F Kongs løv, Michael
N Kure, Hanne
N Kure, Lene
S Lind, Carsten
N Marker, Annette
N Olsen, Helle
S Olsen, Inge
S Pedersen, Flemming
F Pedersen, Jan
N Rebsdorf, Bj arke
N Skovgaard, Karen
F S kovg aa rd, Per
S Ve i t1 and , Ulla

3z

F Andersen, Erik
S Andersen, Lene
N Hansen, Bente
S Hansen, Claus 
F Hansen, Steen
S Ibsen, Benny
S Jensen, Signe 
F Jensen, Torben 
N Johansen , Thor
N Kofoed, Helle
S Madsen, Finn-Erik
S Marker, Flemming 
N Marker, Lisbeth 
S Møller, Lone
F Panek, Niels Erik 
N Reuss, Anders
S Røme r , Per
S Smed , Palle
N Sorth, Anette
F Sørensen, Janie
N Thinggaard, Ester
N Thomsen , Tina

3y

N Asping, Birgit
S Berthelsen, Lisbeth
N Christiansen, Lars
F Funch, Knud
N Grønvall, Charlotte
N Henmar, Svend-Erik
N I ngvorsen, Birgit
N Jensen, Flemming Nordahn
F Jensen, Peter
F Johansen, Jan
F Koefoed-Jespersen, Birthe
F Lund, Hans Henrik
F Lund, Marianne
N Mikkelsen, Anya
S Muller, Finn
S N i e1 sen , Käte
F Nomann , Kent
F Pin holt, Erik
N Svensson, Hanne
S Sørensen, Peter Paldan
F Thunberg, Jan

3u

S B i ng , Ulla
N Brandt, Lene
N Christensen, Christian
F Christensen, Niels
F Espersen, Henrik
N Hansen, Carsten
F Hansen, Søren
F Hørberg, Henrik
M Haakansson, Lone
N Jensen, Claus
F Jeppesen, Jørn
F Kjøller, Lone
F Larsen, Ole Oam
F Lersey, Thomas
F Michelsen, Jesper
F Mogensen, Vagn
F Munch, Bente
N Nielsen, Birgit
F Nielsen, Jan
N Petersen, Lisette
N Sehested, Michael
F Westh, Inger
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2a 2c

S Aleksandersen, Helle F Anker, Tina
N Bech, Birgitte F Carlsen, Stella Bornemann
N Bjerregaard, Carina F Dam, Ingel i se
M Borbye, Anette F Dam, Trine Brandt
M Brockhuus, Tine F Funch, Merethe
M Dam, Lisbeth F Gregersen, Birthe
S Dam, Vibeke F Hansen, Marianne
S Deleuran, Therese S Haagensen, Klaus
N El leby, Peter S Koefoed, Inger-Marie
S Groos, Bent-Ole S Kofoed-Hansen, Michael
M Hansen, Anne Skovgård S Kretzschmar, Hanna
S Hendriks, Anneke S Lund, Agnes
F Ipsen, Susanne N Marker, Elvi
F Jacobsen, Catherine F Marker, Ghi ta
F Jacobsen, Henrik M Munch, Ulla
F Jacobsen, Tina F Møller, Helle
S Kjø1 ler, Betti na F Nielsen, Karin
S Lassen, Jytte N Nielsen, Per
S Lund, Wennie F Nygaard, Jesper
N Meyer, Birgi tte M Olesen, Grethe
M Mortensen, Henrik F Pedersen, Ellen
M Nygaard, Lene F Poulsen, Nina
S Schou, Hanne F Stub-Holm, Marianne
S Thomsen, Dorthe

2b 2x

S Andersen, Inger Merete F Andersen, Anders Højmark
F Andersen, Lone F Dam, Torben
F Bl ædel, Anja N G læse 1, Tri ne
S Bowl in, Carole S Hansen, Tommy
F Dam, Jette F Hansen, Tina
S Dam, Tonny N Hansen, Gitte
S Hansen, Flemming Krogh S Holst, Katrine
F Hansen, Tine N Ingvorsen, Henrik
S Henriksen, Ida S Jensen, Bent
F Holm, Helle F Jensen, Lars Michael
S Jensen, Vibeke Düring S Jensen, Ole
F Jørgensen, Anni N Koefoed, Jesper
S Jørgensen, Lene F Krog, Gitte
F Kofoed-Hansen, Hanne S Larsen, Jesper
F Kristensen, Birgit N Larsson, Lene
S Meilvang, Niels S Langkarpint, Khetthai
F Munk, Vivi F Mertz, Otto
F Nielsen, Anette N Ridder, Sanne
N Olsen, Leif N Vadmand, Lis
F Ri i s, Vibeke S Vester, Henrik
F Wagner, Pia N Wolf, Selina
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S Andersen, Ilse
S Andersen, Jesper
S Andersen, Tina
S Danielsen, Jakob
F Hammer, Lars Henrik
S Hansen, Helle
F Hansen, Kim
F Hansen, Øjvind Thule
N Holm, Laila 
S Jensen, Kim 
N Jensen, Peter 
N Lindblom, Jan 
S Madelund, Jette 
S Nielsen, Ann-Lizet 
F Nielsen, Jørgen 
F Olsen, John 
F Olsen, Per 
S Pihl, Jesper 
S Schmidt, Eva 
N Skovmose, Christina 
S Sørensen, Dorthe 
N Sørensen, Jesper

2u

F Aakerlund, Lars Peter
N Bentzen, Tina
F Brandt, Ole
F Dam, Hans-Henrik
N Erichsen, El in
F Frøkjær, Thomas
N G rønval 1, Helle
N Gundersen, Anne Karina 
F Hansen, Kim Kaas 
F Holgersen, Peter 
M Jensen, Jytte 
F Jensen, Svend 
F Johansen, Henrik 
F Jørgensen, Anne 
F Kofod, Elsebeth 
F Madsen, Søren 
F Nielsen, Claus 
N N ielsen, Gitte 
F Pedersen, Keld 
F Pedersen, Lene 
F Rønne, Kristian 
N Sørensen, Ditte

2z

S Andersen, Jens Ole 
M Bruun-Schmidt, Lars
S Caramés, Marianne
N Christiansen, Lars
N Christoffersen, Bettina
S Gjerrild, Henriette
N Hansen, Hanne
S Hauch-Fausbøl1, Tine
N Hein, Hanne
M Jensen, Annette
F Jensen, Claus Peter
N Johansen, Kim
N Koefoed, Peter Brandt
N Koefod, Susanne
S Kofoed, Marianne
N Marker, Jesper
S Nielsen, Jørgen Dalbech
S Olsen, Flemming
S Olsson, Jens
N Pedersen, Ann-Karina
F Poulsen, Marianne
M Rasmussen, Anders
N Steenberg, Bjarne

2v

N Andersen, Majken Horst 
F Bach-Svendsen, Miriam 
S Hansen, Birgitte Lindahl 
S Hansen, John 
S Jensen, Margrethe 
N Kofoed, Lene 
N Kofoed-Dam, Lene 
N Koefoed-Jespersen, John 
N Kuhre, Alma 
F Madsen, Eva 
N Madsen, Roar 
N Møller, Lis 
F Nielsen, Vibeke 
N Olsen, Niels Holger 
N Pedersen, Franz 
S Rhodes, Roberta 
N R i i s, John 
N Ri is, Keld 
F Sørensen, Lilli
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1 a

Andersen, Helle 
Backhausen, Henrik 
Berg, Tine 
Brandt, Bitten 
Carlsen, Bettina 
Hansen, Anne Marie Sonne 
Hansen, Birgitte 
Hansen, Henrik 
Hansen, Peter Punch 
Hansen, Steen 
Ibsen, Helle 
Jensen, Lars Høg 
Jensen, Pernille Stougaard 
Johansen, Lene 
Koefoed, Annette 
Kofoed, Susanne 
Kaagh, Charlotte 
Lind-Holm, Stefan 
Nielsen, Jane 
Paulsen, Line 
Petersen, Linda Baun 
Pilegaard, Tina 
Poulsen, Charlotte 
Sommer, Majken 
Thorsen, Charlotte 

lb

Andersen, Jane
Andersen, Signe Højmark 
Engsig, Torsten 
Drejer, Henriette 
Drejer, Vibeke 
Exsteen, Lisbeth 
Flinek, Susanne 
Fohlmann, Kim 
Hansen, Henrik Boie 
Holm, Karsten
Jensen, Marianne Brandt 
Jørgensen, Martin 
Kofoed, Ingrid 
Kromann, Anne Marie 
Møller, Stig 
Nielsen, Dorte 
Rasmussen, Dorte 
Risager, Lars 
Wi1 son, I rene

1c

Andersen, Berit 
Christensen, Mai 
Espersen, Lene 
Falkenberg, Bodil 
Hansen, Annie Kjær 
Holm, Anette 
Ipsen, Helle 
Jensen, Heidi 
Jensen, Malene 
Knoop, Ingrid 
Lund, Pia 
Lundt, Helle 
Mogensen, Anita 
Mogensen, Tina 
Nielsen, Gitte 
Petersen, Mette Laub 
Rasmussen, Annette 
Riis, Pia 
Rønne, Connie 
Sonne, Karin 
Steenberg, Gulla 
Stilling, Anette 
Søndergaard, Birgitte 
Thomsen, Jannie 
Thøgersen, Susanne 
Voldum, Heidi 

lx

Andersen, Bo 
Bjerregaard, Jesper 
Due, Marianne 
Enevoldsen, Ole 
Engell, Ulla 
Exsteen, Jens Michael 
Frederiksen, Kim 
Frederiksen, Thomas 
Hansen, Flemming Korp 
Henriksen, Ane 
Holmstrup, Lotte 
Ingemars son, Lars 
Jensen, Casper 
Jensen, Heidi 
Koefoed, Jens Peter 
Lacroix, Mireille 
Larsen, Trine 
Lau, Flemming 
Leth, Henrik 
Nørregaard, Torben 
Olesen, Henriette Nørby 
Olsen, Jens Frederik 
Pagh-Schou, Merete 
Pedersen, Søren 
Riis, Morten 
Thomsager, Mikkel 
Walther, John
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ly

Alstrup, Mogens 
Andersen, Gitte 
Andersen, Lars 
Andreasen, Christina 
Asping, Vibeke 
Beier, Charlotte 
Gudbergsen, Preben 
Hansen, Bjarne 
Jensen, Jan Skovgaard 
Jensen, Jesper 
Kalf-Hansen, Anders 
Nielsen, Jeppe Juul 
Rasmussen, Susanne 
Skovgaard, Jan 
Bertelsen, Morten 
Boss, Jette 
Carlsen, Karina 
Hansen, Lone 
Holm, Pauli 
Kofoed, Hans Johan 
Kristoffersen, Bente 
Møller, Dorthe 
Rasmussen, Anne Mette 
Stender, Tashiea 

lz

Andersen, Aino 
Berg, Morten 
Bertelsen, Jan 
Birkebæk, Michael 
Brandborg, Hel le 
Gudbergsen, Bonnie 
Gaalaas-Hansen, Lene 
Hammer, Thomas 
Hansenm I 1 seb i 1 
Hansen, Lassb Brandt 
Hansen, Linda Kjær 
Hildebrandt, Dorthe 
Holm, Marianne Munch 
Ingemansen, Bjarne 
Jørgensen, Frank 
Kjærgaard, Jesper 
Kjøller, Hans-Jacob 
Kofoed, Jens Bruun 
Kofoed, René 
Marcher, Annette 
Møl ler, Hanne 
Olsen, Mette 
Olesen, Stig 
Paulsen, Christa 
Pedersen, Claus Hagerup 
Svendsen, Kim 
Westh, Vera

lu

Andersen, Claus Edmund
Drejer, Carsten
Hansen, Henrik Dahl
Hansen, Tina
Henmar, Inge
Jensen, Bente Merete
Jensen, Kenneth
Jørgensen, Marianne
Koch, Erik
Kofoed, Merete
Kure, Jarl
Landin, Claus
Madsen, Georg
Madsen, Mogens
Mogensen, Pernille
Munch, Hanne
Munch-Petersen, Anne-Mette 
Nielsen, Tine Munk 
Olsen, Anne
Olsen, David Holkmann
Petersen, Henrik
Rønne, Martin 
Sonne-Larsen, Stig 
Sorth, Marianne 
Stender, Tina
Valentiner-Brandt, Palle
Vi 11umsen, Ki rsten

Iv

Byg, Hans-Jørgen 
Christiansen, Lene 
Espersen, Kent 
Læsaa, Niels
Rode, Jeanne

2p

Ånde rsen 
Del 1 g re n

, Benny
, Annette

Fehderau , Ralph
Greisen, Laila
G rønva1 1 , Jette
Hamme r , Marianne
Hansen , Gitte
Hansen , Jesper
Hansen , Mette
Hjorth, Tine
Jensen, Karin Lisbeth
Jensen, Merete
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Jørgensen 
Larsen, N 
Lindberg, 
Mogensen , 
Mortensen

, Bente
i na
Inger 
Jette

, Per Ole
Nielsen, Erik
Nilsson, Tina 
Pede rsen, Ivar 
Plum, Anne Birgitte
Sonne, Vibeke

2q

Christiansen, Anja 
Cordua, Hans-Aage 
Eriksen, Solvejg 
Funch, Peter
Hansen, Mette Holm 
Holm, Carsten 
Jacobsen, Margit 
Jensen, Kenn Sonne 
Jensen, Preben 
Jensen, Tom 
Larsen, Tina 
Mikkelsen, Signe 
Mogensen, Karsten 
Munch, Birgitte 
Munch, Gerda 
P i h1 , Karin 
Sachs, Trine 
Stangegaard, Marianne 
Sørensen, Jette 
Vesløv, Hanne

1 P

Byder, Lise 
Christoffersen, Jane 
Hald, Birgitte 
Hansen, Heidi Kaas 
Ingvorsen, Trine 
Jacobsen, Lotte 
Jensen, Lis 
Jensen, Nina 
K i i 1 , Peter 
Knudsen, Conny 
Kofoed , Tina 
Larsen, Connie 
Larsen, Kjeld 
Larsen, Niels Jørgen 
Maegaa.rd, Lene 
Nørregaard, Marie 
Rasmussen, Peter 
Riis, Pernille 
Steen, Tonny 
Thor, Marianne

1 q

Bloch, Jean-Pierre 
Carlsen, Susanne 
Hansen, Bente 
Hans én, Dorthe 
Hansen, Helle 
Hansen, Klaus 
Hansen, Vivi 
Harsiev , Mari anne 
Jensen, I,Ise 
Jensen, Yvonne 
Johansen, Gitte 
Johansen, Inge 
Kristensen, Lene Sandegaard 
Kubicki, Marianne 
Munch , Ki rsten 
Nielsen, Bjarne 
Nielsen, Carsten 
Nielsen, Lene Munk 
Paulsen, Anne-Mette 
Rasmussen, Finn 
Rasmussen, Hanne 
R i i s , Gitte 
R i i s, Jeanne 
Ring, Anita

1 r

Andreasen, Bjørn 
Christensen, Liselotte 
Dideriksen, Jette 
Erlandsen, Gitte 
Gudbergsen, Lene 
Hansen , Helle Braun 
Hansen, Nete Brandt 
Jensen , Eva Sonne 
Jeppesen, Niels 
Kure, Ivan 
Nielsen, Jan 
Nielsen, Søren 
Pedersen, Preben 
Peters, Erik 
Schmidt, Lars 
Schov , Lillian 
Søborg-Mad sen , Søren 
Sørensen, Birgitte
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ULYKKESFORSIKRING

Da staten ikke yder erstatning til elever, der kommer 

til skade i skolen, har Rønne Statsskole tegnet en 

kollektiv ulykkesforsikring for sine elever i Assurance- 

Compagniet Baltics. Præmien ér 5 kr. pr. elev og op

kræves ved skoleårets begyndelse. 

Forsikringen dækker de tilmeldte elever under deres 

ophold i skolen, på deres vej til og fra skolen, samt 

under udflugter, der arrangeres og ledes af skolen, dog 

kun inden for Danmarks grænser.

Begravelseshjælp ..................................................................... kr. 5 . ooo,-

\fed invaliditet som følge af 
ulykkestilfælde ........................................................................ kr. Ao.ooo,-

Tandbehandlings- og kurudgifter som 
følge af ulykkestilfælde, maksimalt 
5% af invaliditets summen ........................................... kr. 2.ooo,-

Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad på 3o% 
eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så 
mange procent af invaliditetserstatningen, som invali
ditetsgraden udgør.

Eksempe1 : Invaliditetsgrad 5o% ............................. k r, Ao ■ooo,-
Invaliditetssum.

Erstatning 5o% af kr. Ao.ooo,- = kr. 2o.ooo,-
Tillægserstatning 5o% af kr. 2o.ooo,- = k r. lo.ooo , -

Samlet erstatning .................................................... = kr. 3o.ooo±-

HENDERS LEGAT
Afd. lektor K.V. Hender fra Kalundborg har i 

fundatsen til sit legatfond bl.a. betænkt elever fra 
Rønne Statsskole ved den årlige legatuddeling.

Legatet uddeles i én eller flere portioner pa 
ca. 3.5oo kr. til gymnasieelever når de dimitteres fra 
skolen. Det er en betingelse for modtagelse af legatet, 
at ansøgeren agter at fortsætte sine studier ved et af 
Danmarks universiteter eller højere 1 æreans ta 1 ter, med 
embedseksamen for øje.

Ansøgninger, hvori der også skal gores rede for 
ansøgerens økonomiske forhold, sendes hvert ar inden 
1. maj til rektor for Ronne Statsskole.
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FLØJSTRUPS LEGAT

I henhold til den for maleren Knud Flojstrups mindelegats 
fundats, uddeles dette legat ärligt, og skal tilfalde een eller 
flere værdige og trængende mandlige studenter fra Bornholm til 
gennemførelse af studier ved universitetet eller læreanstalt eller 
gennemførelse af anden uddannelse.

Legatet blev første gang uddelt den 23. juni 1979, og til 
uddeling i är - i een eller flere poster - foreligger legatind
tægter med ca. 8.5oo kr.

Skriftlig ansøgning sendes til legatets administrator, 
landsretssagfører Erik Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 9o, 1552 
København V, og sammen med ansøgningen udbedes skatteattest, af
skrift af eksamensbeviser, udtalelser fra skole, universitet, lære
anstalt eller lignende. -
Ansøgningsfrist: 15. maj

LEGATER M.V.

Ved translokationen 

præmier og legater: 

Den franske regerings gave: 

Foreningen Norden: 

Kjeld Frederiksens mindelegat: 

Major Lundorfs legat: 
Lektor P. Berthel sens legat: 

Lunds legat: 

Moltkes legat: 
St i pendiefonden: 

Lektor Henders legat:

Knud Fløystrups mindelegat:

Margrethe Hansens legat: 

Musiklegat:

I960 har følgende elever modtaget

Lene Kure 3a

Michael Dissing 2q

Mette Hari Id 2q

Flemming Andersen 3a 
Abonnement på Politiken 
Hans Madvig Clausen (stud. 75) 

Michael Sehested 2u

Lone Olsen 3z

Caja Schmidt 3y

Bi tten Nielsen 3a
Henrik V. Jørgensen 3y

Carsten Lund (stud. 72) 
Knud-Villi Hansen (stud. 75) 

Margrethe Tranberg (stud. 79) 

Jens Pihl 3x
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FRA ÅRSSKRIFTET 1838

©etøeimeftatsmimifter, ®reve ^oactøitn 
®obffe SKoltfes Segat.

Segatet ec af $unbator giftet for Cmbebs« 
manM S5orn, ber gaae i ©fofö .gnnbationen 
of 28be Sanuar 1822 er allernaabigfb confirmerei 
27be ^December f. St. og bejlemmer, tøvab Könne 
larbe ©fole vebf ommer, gelgenbe:

' i. 9lf Segatetö tøele Capital 50000 Kbb. er
®eef oltfaa rooo 9t6b. ©etv tilflaaet Kenne 

©fole og Kenten nbgjor for ^iben 40 Kbb. aarltg.
2. ßegatet anfogeö §oe og bortgivet af Se^nö* 

befibberen til ®rcvf¥abet 23regcntoeb , for ‘Xibeti 
gunbatore ©on, ®e$eimeftatomini(ter ®reve Albarn 
SßSil^elm SDloltfe, bet ubbetaler Kenterne tøver nte 
Suni og nte ^December Termin meb I ©eel tøvetf 
®ang af ben Kente, fom erlægges af gibeicoromiSs 
Sapitalen. Ubbetalingen flfeer til Kector mob 
bennes Skittering og 9ltte|l om, at ben Ubncevnte 
vebborligen beeltager i ©foleunberviiSningen og 
vifer fæbeligt gortøolb.
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STUDENTERGÅRDEN
Ti.l J.N. Madvigs værelse på Studentergården i København er 

der fortrinsret for studenter fra Rønne Statsskole, og indstil
lingsret for Rønne Statsskoles rektor i forbindelse med amtman
den over Bornholms amt. Til værelset er knyttet et legat på 64 
kr. halvårligt. Ansøgeren skal have bestået forprøve eller 1. 
del af sin embedseksamen med 1. karakter.

FORÆLDREKASSEN

Forældrekassens formål er gennem bidrag fra forældrene at 
skaffe midler til arrangementer af forskellig art (kulturelle, 
sportslige o.l.) for derved at bringe variation og glæde ind 
i det daglige arbejde og samvær. Kassen styres af skolenæv
net. Regnskab og beretning aflægges på det årlige forældre
møde .

Lene Kragskov 3b
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ORDENSREGLER

Eleverne skal møde til tiden om morgenen og være rettidigt 
til stede i undervisningstimerne.

I frikvartererne må eleverne opholde sig i de almindelige 
klasseværelser, på gangene, i krypten, festsalen og i foyeren, 
men ikke i faglokalerne. Spisning må ikke foregå i klasselokalerne, 
men henvises til krypten.

Det påhviler hver enkelt elev selv at rydde op efter sig.
Rygning må kun foretages udendørs, i foyeren, festsalen og 

i krypten.
Der må ikke cykles på skolens grund. Parkering af motorcyk

ler og knallerter skal foregå på den dertil beregnede plads ved 
Skol es træde.

Ved arrangementer uden for den egentlige skoletid må ud
skænkning af øl, vin og spiritus kun ske efter retningslinier, 
som i hvert tilfælde må aftales med rektor. Eleverne må i skole
tiden kun indtage alkoholfri drikkevarer.

Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elever, som forlader 
skolen i frikvarterer eller fritimer. Kontoret skal have besked, 
inden en elev på grund af sygdom forlader skolen i skoletiden.

Elever, der har måttet forsømme undervisningen, skal ved 
tilbagekomsten aflevere skriftlig meddelelse til rektor om ude- 
blivelsens årsag og varighed. Meddelelsen skal være underskrevet 
af en af forældrene eller en værge. Elever i 2. og 3. gymnasie
klasse kan dog selv underskrive sedlerne. Ved forsømmelse af mere 
end 3 dages varighed kan der forlanges lægeattest.

Ved ethvert fravær, som ikke skyldes sygdom eller anden 
tvingende årsag, må skolens tilladelse forud indhentes.

Elever i 2. og 3. gymnasieklasse modtager en skriftlig 
redegørelse, som oplyser om rettigheder og pligter, som myndig
hedsloven pålægger dem.

Ordensduksen skal sørge for at slukke lys og lukke vindu
erne, og han er den sidste, der forlader klassen, hvis undervis
ningen skal foregå i et andet lokale. Han har ansvaret for, at der 
ryddes op i klassen efter hver time, at tavlen er ren, at der er 
kridt og ren tavleklud, og at der luftes ordentligt ud.

Vinduerne på gangene må ikke stå åbne.
Klasser, der ikke retter sig efter reglerne, misligholder 

gange, klasseværelser eller møbler, eller som er så støjende, at 
det generer andre, kan fratages retten til at opholde sig inde i 
frikvartererne. Ved hærværk og anden ødelæggelse vil der blive 
rejst erstatningskrav over for de pågældende elever.
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Under snevintre kan elever, der bor længere væk fra 
skolen, risikere ikke at kunne komme hjem på grund af trafik
standsning, og hvis standsningen varer en længere periode, kan 
eleverne være forhindret i at følge skolens undervisning. Skolen 
tilråder derfor hjemmene at have reservekvarter i Rønne, hvor 
børnene kan have tilhold under sådanne forhold.

Flytning, ændring af telefonnummer eller af faderens 
stilling, navneforandring o.l. skal snarest meddeles kontoret.

ELEVFORENINGER

Ligesom alle andre skoler har Rønne Statsskole også 

et elevråd, som har til opgave at varetage gymnasie- og HF- 

elevernes interesser. Elevrådet er et repræsentativt organ, 

d.v.s. at der vælges 2 repræsentanter fra hver klasse til at 

sidde i elevrådet. Det er derfor vigtigt, at I så hurtigt 

som muligt efter skolestarten får valgt nogle repræsentanter, 

så at elevrådet kommer igang med det samme. På et af de første 

møder vælges elever til posterne i de forskellige udvalg. Der 

er mange udvalg på skolen, hvoraf det vigtigste er fællesud

valget, som er omtalt i ABC - informationen. Her sidder 4 ele

ver, 4 lærere + rektor. Eleverne har stor gavn af at være 

repræsenteret ved de månedlige møder i fællesudvalget, fordi 

det er det eneste sted, hvor eleverne har reel indflydelse på 

vedtagelser af større beslutninger. Det er også her fællesti

merne planlægges, d.v.s. at hvis eleverne har et forslag til 

et fællesarrangement, kan de bringe det op på et fællesudvalgs- 

møde. Der plejer også at være elevrepræsentanter til stede som 

observatører ved lærerrådsmøderne, der også afholdes en gang om 

måneden.

Elevrådet får hvert år tildelt et fast pengebeløb fra 

staten, men derudover har det også nogle selvstændige indtægter 

i form af råkostsalg og b1oddonorv irksomhed. Det er op til ele

verne selv at bestemme, hvordan elevrådet skal køres, hvor tit 

der skal holdes møder, hvad pengene skal bruges til o.s.v.

I de senere år har elevrådet haft en del større aktivi

teter, bl.a. har der været nogle aktioner mod et "passivitets
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cirkulære" og mod statens spareindg reb, der bevirkede, at græn

sen for transportgodtgørelse blev udvidet. Sidste år arrange

rede elevrådet en "aktivdag11, hvor alle lærere og elever på 

tværs af klasser og fag inddelte sig i arbejdsgrupper, som 

strakte sig over emner lige fra folkedans og m/k-grupper til 

alternative skolesystemer og biodynamisk landbrug. I de sidste 

2 år har elevrådet kørt et råkostsalg, baseret på frivillige 

elevers arbejdskraft. For øvrigt har elevrådet sine egne loka

ler på Hintze, hvor bl.a. skrivemaskine og dublikator står til 

fri benyttelse.

Bodi 1

Der blev i skoleåret 1980/8I oprettet et nyt skole

blad på Rønne Statsskole. Efter første nummer, hvor bladet 

slet og ret hed: "?", blev blade*t kaldt "Et værre Gedemar

ked".

"Et værre gedemarked" blev trykt i looo ekspl. og ud

delt gratis på udgivelsesdagen. Annoncer gjorde, at økonomien 

kunne 1øbe rundt.

I I980/8I bestod redaktionen af ca. lo personer, og 

redaktionen håber selvfølgelig på flere medlemmer i 1981/82 

for derved at lette arbejdsbyrden lidt.

Tommy Hansen 2xS

Veset er en kreds af raske unge mennesker, der tager 

sig af at arrangere fester, fællestimer, film o.l. - altså 

alle performative arrangementer. Veset kan i år se tilbage 

på bl.a. følgende aktiviteter:

Fester med levende musik, såvel lokale som bands ovrefra. 

F i 1 mk 1ub . 

Fællestime med Niels Skousen.

Stort bal med Shit S Chanel.

Vesets udfoldelsesmuligheder begrænses ind imellem af den fæle 

"Bjørnebande" - rektor og pedel - men problemer er til for at 

blive overvundet. Hvis du kan lide at arrangere, at få kamme

rater og vil have medindflydelse, samt tage et stort arbejde 

og ansvar for dine kammerater og dig selv, så er Veset et godt 

sted at begynde.



48

DGS (Danske Gymnasieelevers sammenslutning) er vores 

fagforening her på skolen. Organisationen er landsdækkende og 

har ca. 25ooo medlemmer på landsplan (enten kollektivt eller 

individuelt medlemsskab). Vi er langt den største organisa

tion af gymnasieelever i landet, mere end lo gange så store 

som den næststørste. Vores brede opbakning styrker os selv

følgelig i vore forhandlinger med unde rv i s n i.ngsm i n i s te r i e t. 

Her på skolen var vi i skoleåret I980/8I 5o betalende medlem

mer. DGS fungerer som en støtte for elevrådet, som også kan 

blive organiseret kollektivt i DGS, dette har dog ikke været 

tilfældet på skolen i år. Vores lokalforening her på skolen 

har jævnligt møder, her diskuterer vi de problemer, som måtte 

være opstået på skolen, ligeledes diskuterer vi hvorledes 

gruppen bedst kan formidle DGS's politik blandt eleverne. DGS 

er en tværpolitisk organisation. DGS's uddannelsespolitik 

bliver til via alle 1 oka 1 organi s ati onerne i fællesskab, disse 

vælger hvert år (på DGS's landsmøde) en bestyrelse, der kan 

varetage den overordnede styring og administration af organi

sationen. Vores lokalgruppe har flere gange i årets løb sendt 

medlemmer til større møder i København og det øvrige Danmark. 

I januar 1981 var DGS-gruppen medarrangør af den meget omtalte 

"sove på s ko 1en11 - akti on, som var en protest imod gymnasieele

vernes dårlige transportvilkår. Vi var 80 elever, der støttede 

aktionen ved at møde op, og yderligere 3oo tilkendegav deres 

støtte skriftligt.

DGS prøver via forhandling med undervisningsministeriet 

a t ge nnemfø re:

Lavere klassekvotienter, højere SU, bedre boligforhold 

o . s . v .

Det lyder måske som en kliché, men DGS prøver faktisk 

at forbedre gymnasieelevernes forhold (og der sker faktisk 

noget) .

Kort inde i det nye skoleår vil vi arrangere en stor 

fælleshøring med folk, der kommer ovrefra og fortæller om DGS.

Som de ukuelige optimister vi er, håber vi, at du bliver 

medlem nr. 1 5o her på skolen.

DGS-gruppen Rønne Statsskole
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KFS betyder: Kristeligt forbund for Studerende og 

skole ung dom.

KFS er et frivilligt arbejdsfællesskab inden for 

folkekirken, hvilket betyder, at KFS anser folkekirkens be

kendelse som sand og forpligtende tolkning af de bibelske 

s k r i f te r .

KFS tager bibelen for at være hvad den selv giver sig 

ud for, nemlig Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokke

lige ord.

KFS ønsker, blandt studerende og skoleungdom, at for

midle bibelens altid aktuelle budskab om Jesus Kristus, og om 

hans frelse for alle mennesker. Dette budskab om Jesus gælder 

alle mennesker, idet Jesus ønsker, at alle mennesker skal komme 

til at tro på ham. Ved tro på Jesus opnår man nemlig den sande 

mening med livet. KFS ønsker derfor at stille mennesker over 

for et valg, nemlig valget mellem-at tro på Jesus Kristus eller 

at lade være, hvilket er det samme som at vælge et liv med me

ning og et evigt liv eller et liv uden mening og en evig død - 

så væsentligt er budskabet om Jesus Kristus1.

KFS er en landsdækkende organisation, der tæller ca. 16o 

grupper på gymnasier og højere læreanstalter. For at denne or

ganisation skal kunne fungere, har den ca. 2o fastansatte per

soner, hvoraf de fleste er ansat som rejsesekretærer eller til 

kontorarbejde. -

Her på Rønne Statsskole har vi forskellige KFS-arrange- 

menter: Hver skoledag afholder vi andagt i 1 o-fri kvarte ret i 

"Burges kælder". Endvidere afholdes ca. 2-3 møder pr. semester 

på skolen.

Udover disse arrangementer der afholdes på skolen, af

holder vi andre arrangementer i privat-hjem, nemlig arrange

menterne "Åbent hus" og bibelkredse. Et Åbent-hus arrangement 

sigter specielt på at skabe et godt fællesskab og kammeratskab, 

samtidig med at man hører om Jesus. En bibelkreds er en studie

kreds, hvor vi sammen studerer bibelen og finder ud af, hvad 

den har at sige os.

Udover dette afholder vi ca. 2-3 weekend- 1ejre om året.

Ca. to gange pr. semester besøger en KFS-rejsesekretær 

skolen, hvor han uddeler kristen litteratur og forsøger at komme 

i kontakt med folk.

Henvendelse til: Jens Bruun Kofoed Iz
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Der blev her i skoleåret I980/8I genstiftet en KG- 

forening på Rønne Statsskole efter ca. lo års pause. Dette er 

sket på baggrund af, at både DGS og GLO i dag fører en poli

tik, så ingen gymnasieelever, der politisk befinder sig til 

højre for Socialdemokratiet, kan være tjent med medlemsskab 

i nogen af disse elevorganisationer. KG er altså til for at 

sikre, at også "borgerlige" elever på skolen kan organisere 

sig og dermed sammen med meningsfæller stå stærkere i den 

løbende uddannelsespolitiske debat.

En af KG's mærkesager er: At undgå den i U90 foreskrevne 

12årige enhedsskole, hvor alle på trods af forskellige inte

resser og evner skal gennemgå den samme uddannelse. I stedet 

ønsker vi en uddannelse, der efter de 9 års skolepligt som 

i dag, er opdelt i en praktisk linie (EFG, mesterlære) og i 

en boglig linie (gymnasiet). Hvad gymnasiet angår, mener vi, 

at uddannelsen bør være så FRI, som det overhovedet admini

strativt er muligt. D.v.s. at man helst i større omfang end 

i dag selv skal kunne sammensætte sin uddannelse udfra egne 

evner og interesser, dog selvfølgelig med klare regler for, 

hvor mange fag man skal afslutte med eksamen, og hvilket for

hold der skal være imellem de forskellige faggrupper. Kort 

sagt: i højst mulig grad en individpræget uddannelse, der både 

skaber mulighed for at specialisere sig og for at få en all

round undervisning. Det må til sidst slås fast, at KG er en 

elevorganisation, som skal repræsentere "borgerlige" elever 

og er altså ingen parti - kon servat iv organisation.

Kim Kaas Hansen, fmd.
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GAVER TIL SKOLEN

Skolen har med tak dette år som gave fra hr. Karl L. Larsson, 
Ystad modtaget et eksemplar af:

Föreningarna Nordens Historiska Publikationer I - III, Hel
singfors - Stockholm 1937 - 5o.
Wilhelm Carlgren: Nordens historia i nordisk skola och forsk
ning, Föreningen Norden 1957.
Jerker Rosén: Hur Skåne blev Svenskt. Serien Det Levande för
flutna nr. 3 udg. av Svenska Historiska Föreningen.
Stockholm 1943.
Gottfried Carlsson: Medeltidens nordiska unionstanke. Samme 
serie nr. 8. Stockholm 1945.

SOMMERFERIEN

Arsafsiutni ngen finder sted lørdag d. 2o. juni kl. lo. 
Elevernes forældre, tidligere elever og andre interesserede 
er velkomne til at overvære denne.
Det nye skoleår begynder mandag d. 1o. august. Alle nye 
gymnasieelever og HF-kursister begynder kl. lo, de andre ele
ver kl . 11.

Rønne, maj 1981
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