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STATSSKOLENS HISTORIE

tolens bomærke med oprettelsesåret 
; Set. Laurent!! rist fra ærkebiskop 
irgers sigil er udført af tegneren 
aj Nordstrøm.

Rønne Statsskole er en meget gam
mel undervisningsinstitution. Skolen 
hører således til blandt landets æld
ste, og på Bornholm er den ganske 
enkelt den ældste nulevende skole.

I bevarede skriftlige kilder går sko
lens kendte historie tilbage til sen
middelalderen. 23. august 1512 befa
lede ærkebiskop Birger Gunnersen 
af Lund på et landstingsmøde ved 
Aa Kirke, at der til afhjælpning af 
den store mangel på præster og degne 
på Bornholm skulle bygges et hus til 
skole i Rønne og at alle mænd skulle 
svare en skilling penge til skoleir.es- 
terløn. Det understreges i brevet her
om , at det skete fordi "der er ingen 
skole på landet, som fordum tid ple
jede at være".

Om den her nævnte ældste skole 
fortæller kilderne imidlertid intet. Men 
det er en kendsgerning, at dens kend
te afløser kun kom i gang under store 
vanskeligheder. I de urolige år om
kring reformationen (1536) ophørte 
dens virksomhed helt. Denne blev 
først genoptaget efter 23. maj 1550, 
da et landstingsvidne fortæller os, at 
den første lutherske superintendant 
(biskop) af Lund, Franz Vormordsen, 
den lilbske slotsfoged på Hammershus, 
Herman Boitin, og øens første luther
ske provst, Arvid Pedersen, gik sam
men for at videreføre ærkebisp Bir
gers 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 Middel
fart 9. juli 1621 under sin visitats her
ovre skolen "intet værd og tom".

Den store byldepest to år tidligere - 
der havde bortrevet ca. 5.200 bornhol
mere - havde ganske enkelt forjaget 
børnene.
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1550
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ÅRSSKRIFT

Anne-Mette Holm-Jensen Ir



Arsskriftet 1984 giver nogle glimt af skolens 
forskelligartede aktiviteter i skoleåret 1983/84 
fra skolestart til fællestimer, fra ekskursioner 
til studieture.

Yderligere giver årsskriftet en oversigt over 
de elever der juni 1983 bestod eksamen, samt 
over skolens nuværende elever og lærere. I til
knytning hertil er medtaget et afsnit om Rønne 
Statsskoles gymnasieopbygning og hf-opbygning.

Som er selvstændigt afsnit er medtaget en ABC- 
information, et afsnit om mødepligt og karakterer 
samt skolens ordensregler.

Arsskriftet sluttes af med en kort samling af 
praktiske oplysninger til og for eleverne.

Jeg håber at årsskriftet med dets form og ind
hold vil beskrive livets gang på Rønne Statsskole.

SKOLESTARTEN PÄ RØNNE STATSSKOLE 1983.

I stedet for at gå lige i gang med undervisningen 
i Ig og 1 hf var den første uge på Rønne Statsskole 
i år lavet om til en temauge, der var delt således 
op, at hver faggruppe havde sin dag helt for sig 
selv.

Klasserne blev således samlet om nogle fælles op
gaver, der skulle præsentere de enkelte faggrup
per. Om eftermiddagen var der arrangeret såkaldte 
kreative timer, således at alle elever kom til at op
leve formning, musik og idræt. Fredagen var hel
liget de mere praktiske gøremål såsom fotografering, 
oplysning om elevorganisationer m.m.

Men for at give et indtryk af hvorledes eleverne 
opfattede denne introduktionsuge, lod dansklærer
ne alle deres elever skrive den første stil om ugens 
forløb, sådan som de oplevede den, og fra en af 
besvarelserne har vi hugget nogle guldkorn:
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"Anonym" Ig'er.
Jeg bor i Svaneke og derfra min verden går, 

men nu hvor jeg er flyttet til staden for at studere, 
ændres mit billede af omverdenen. Nye indtryk 
strømmer mig i møde, og dagligdagens faste rytme 
er slået i stykker, og vil i værste fald blive er
stattet af en trummerum, der vil true mit livsmod.

Festsalen var langsomt ved at blive fyldt, da 
jeg gjorde mit indtog. Folk var trængt ud til sa
lens sider, så mængden dannede en hestesko. 
Som den nyankomne følte man sig automatisk som 
midtpunkt, og hurtigst muligt placerede man sig 
i periferien. Som så ofte i en ubehagelig situation 
søgte man til faste støttepunkter, og snart stod 
man blandt mennesker, man i forvejen kendte. 
Jeg følte mig heldigt stillet, efter jeg i rækkerne 
havde set flere, der stod ensomme og ude af stand 
til umiddelbart at dele deres angst, generthed, 
betagelse, forundring eller hvordan de nu måtte 
føle. Foruden den klike jeg opholdt mig i, havde 
jeg andre bekendte fordelt udover det meste af 
salen.

Mandagens aktiviteter opfordrede ikke til soci
alt samvær med de nye klassekammerater. Man var 
for optaget af sine venners skæbne, og meget hur
tigt fik man efterhånden mere og mere medlidenhed 
med sig selv. Bombet med indtryk og med en ual
mindelig vægtig taske over skulderen var jeg vel 
rustet til at modtage klassens støtteelever. Ordnin
gen er udmærket, men udbyttet stærkt svingende 
alt efter hvilken støtteelev, man bliver knyttet 
til.

Tirsdag, onsdag og torsdag var et forsøg på at 
lede Ig'erne ind på de forskellige fags arbejdsom
råder på en så uhøjtidelig måde, at eleverne fik 
overskud til at lære hinanden bedre at kende. Jeg 
antager, at de stillede opgaver var tænkt som væ
rende socialt samlende, og det var tydeligt, hvad 
lærerne havde bestræbt sig på tirsdag og onsdag. 
Julelegene var mere eller mindre grinagtige opga
ver, der alle var holdt indenfor fagets emnekreds. 
De to dage beskæftigede man sig henholdsvis med 
matematik, fysik og kemi samt alle de samfunds
rettede fag om onsdagen. Oplægget om tirsdagen 
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var som sådan ganske udmærket: sjovt, rimeligt 
interessant og med mulighed for socialt samvær. 
Jeg vil altid kunne mønte et eller andet på opga
vernes udformning, men at den kollektive opgave
løsning i praksis fungerede mindre lyserødt, var 
til dels vores egen skyld. Det var den første dag, 
vi skulle samarbejde, men dagen var præget af 
tilbageholdenhed. Man bandt sig til de faste kliker, 
som kun langsomt blev blødt op. Hvilken brilliant 
ide at præsentere de samfundsrettede fag gennem 
emnet "vand" og bagefter overlade til eleverne 
ved diskussion, at observere og associere over en 
banal papkasse. Oplæg og opgaver var gennemgå
ende virkelig godt forberedt, og jeg vil så sande
lig håbe, at de kendetegnede den standard, man 
vil møde i gymnasiet. Samarbejdet fungerede tilfreds
stillende; diskussionen stod mellem de samme få, 
meni der vil altid være nogen, der kæfter mere op 
end andre. Efterhånden begyndte man at få et for
hold til kammeraterne i klassen, men dem man om 
morgenen var taget til skole med, glemte man nu 
ikke. Onsdag virkede mere indbringende end tirs
dag, muligvis af den grund at man dagen før 
(altså tirsdag) forsigtigt havde kunnet se kamme
raterne an.

Modsat disse spændende dage var sprogdagen 
torsdag ganske fantasiløs. Introduktionen var lang 
og sej, og idefattigt nærmede den sig den alminde
lige undervisning betænkeligt. Den fattige sprog
lærer kunne da heller ikke forklare sig ud fra em
net vand, hvilket jeg og en klassekammerat senere 
tænkte tilbage på, hvorefter vi konstaterede, at 
sprog var det rene vand.

Eftermiddagen i de tre dage var helliget de mu
siske fag; musik, formning samt idræt. Musik var 
sjovt, formning afslappende og idræt bestod i et 
formålsløst orienteringsløb, hvor deltagerne i ste
det for at udøve en samlende aktivitet blev spredt 
over Galløkken.

Mentaliteten, der præger de forskellige fag, 
trådte tydeligt frem, og det kunne jo så i hvert 
enkelt tilfælde glæde eller det modsatte.
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Det er svært at bedømme skolestartens forløb 
uden introduktionsugen. Men det er min overbe
visning , at den bløde begyndelse er at foretræk
ke frem for med det samme at blive kastet op mod 
realiteterne. Vi kommer fra andre forhold og en 
omstillingsperiode vil være naturlig. Tilvænningen 
kan skabe forskellige problemer, men en rolig 
start vil virke dæmpende. Ugen lagde en god bund, 
både hvad angår forholdet til klassekammeraterne 
og selve skolen. Man ville have fået et forvrænget 
billede af ens medelever, hvis det kun var sket 
gennem undervisningen, men i introduktionsugen 
fik vi begge former.

Introduktionsugen er et gode, der skal gøres 
bedre.

Mit Værelse Soren Berg Ir
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OM SKOLENS FÆLLESTIMER

I løbet af året har der været afholdt en række 
fællestimer. Vi har haft debat om kulturhuset i 
Rønne, vi har hørt på og selv sunget med i Musik 
og Ungdomskor, vi har i lysbilleder fulgt Uffe 
Brink på Siriuspatruljen i Grønland, vi har hørt 
foredrag om "Kriminalitet og straf", "Marxisme og 
kristendom" og "Drik og druk" (det sidste med læ
ge Tage Voss), undervisningsminister Bertel Haar
der har sat gymnasiet til debat, vi har en hel dag 
belyst og diskuteret emnet "Oprustning og freds
bevægelser" bl. a. med forfatteren Erik Knudsen, 
og endelig har vi set Jakob Holts lysbilledshow 
"Amerikanske billeder".

Og hvorfor foregår sådan noget også i gymnasiet? 
Fordi gymnasiet i sit formål ikke blot er studiefor
beredende, men også almendannende. Dette dobbel
te formål præger alle fag, men det almendannende 
understreges yderligere af, at skolen hvert år 
skal bruge mindst otte timer til fællesarrangemen
ter, der - som det hedder - skal "give skolens ele
ver adgang til kunstneriske oplevelser (oplæsning, 
koncerter og lignende), indføring i særlige emne
kredse og i aktuelle problemer samt orientering 
om nye perspektiver inden for kunst, videnskab 
og politik".

Gennem elevråd og lærerråd kan alle på skolen 
være med til at foreslå emner til fællestimer og te
madage, men den endelige afgørelse sker i fælles
udvalget, der består af rektor og elev- og lærer
rådsrepræsentanter. Det vil sige, at alle på skolen 
på denne demokratiske måde er med til både at be
stemme og at have ansvar for skolens fællesarran
gementer.

Jens Højmark.
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EKSKURSIONER 1983.

Indenfor tidsrummet tirsdag den 19/4 til fredag 
den 22/4 afvikledes årets Ig og 2g-ekskursioner 
således:
la: 2 dage geografi (Bu) og dansk (JH). 
Frederiksværkegnens natur-og kulturgeografi. 
Frilandsmuseet. Byvandring i København og 
Brøndby Strand. Film: "Den Enfoldige Morder".

Ib: 2 dage geografi (SH): 
Frederiksværkegnens natui^og kulturgeografi. 
Københavns urbanisering.

1 dag historie (TL):
Glyptoteket (Etruskere, Ægypten). Vikingemu- 
seet i Roskilde.

le: 1 dags historie (TH):
Byvandring i det middelalderlige København. 
Bymuseet. Christiansborg (Absalons borg).
Nationalmuseet (Danmarks middelalder).

1 dag dansk (OH):
Gyldendal. Reklamebureau. Teater (Moliere: 
"Omskoling af Kvinder").

2b: 2 dage dansk (KN) og historie (Ve) : 
Statens Museum for Kunst. Gandhi-film. Bak
kehuset. Rosenborg. Frederiksstaden. Hirsch
sprungs Samling. Nationalmuseet (indianere).

1 dag oldtidskundskab (FT):
Glyptoteket. Nationalmuseet. Byvandring.

2x: 2 dage historie (Au) og dansk (AO): 
Industrialisering. Klunkelejlighed. Frilandsmu
seet. Teknisk Museum. Glyptoteket.

2u: 1 dag historie (K):
Stilhistorisk byvandring. Glyptoteket (græsk 
og romersk samling).

2xyuF: 2 dage geografi (Ku):
Vesterbro (sanering). Vestskoven. Landbohøj- 
skolen.
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2xuN og 2zvF: 2 dage geografi (Bu): 
Nordøst- og Nordvestsjællands kultur- og na
turgeografi.

2xyuvS: 2 dage geografi (SH):
Nordøst- og Nordvestsjællands natur- og kul
turgeografi.

Fra onsdag den 28/9 til fredag den 30/9 afvik
ledes årets IHF-ekskursioner således:
lp: 2 dage geografi (SH): 
Københavns urbanisering.

1 dag tysk (FN) :
Tysk bogimport. Tyske Kirke. Tyske Kulturin
stitut. Frihedsmuseet. Sonja Kehler Teater.

lq: 1 dag dansk (JH):
Feudale og industrielle boligformer og produkti
onsmiljøer.

1 dag historie (CL):
Glyptoteket. Nationalmuseet. Nørrebro-Østerbro.

1 dag geografi (PA): 
Københavns urbanisering.

Ir: 2 dage geografi (Bu) og dansk (OH): 
Københavns urbanisering.

Fra tirsdag den 29/11 til fredag: den 2/12 afvik
ledes årets 3g-ekskursioner således:
3a: 2 dage dansk (JH):
Kirkeinteriører. Bakkehus og Klunkehjem som ud
tryk for forskellige menneskeopfattelser. Louisi
ana. Nye Scene: "Gudernes Aften".

3abcN: 2 dage engelsk (Se):
Københavns Universitet Handelshøjskolen.
F.L. Smidt.

3c: 2 dage historie (KJ) og dansk (KA): 
Københavns Byret. Københavns Fondsbørs. 
Folketinget. Politikens Hus. Frihedsmuseet. 
Rosenberg Slot. Glyptoteket. Nye Scene: "Gu
dernes Aften".
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3cS: 1 dag geografi (Bu): 
Københavns Urbanisering.

2 dage samfundsfag (Ku): 
Københavns fondsbørs. Virksomhedsbesøg 
(NKT). Industrirådet. Folketinget.

3zvF og 3xyuF: 2 dage matematik-fysik (Je,No,Jg): 
Danmarks Tekniske Højskole. Datalogisk Institut. 
H.C. Ørsteds-instituttet.

3xuN: 11 dag geografi (Bu):
Københavns urbanisering. Palmehuset i Botanisk 
Have.

11 dag biologi (OE): 
Rigshospitalet (nuklearmedicinsk afdeling, Hy
giejnisk Institut). Farmaceutisk Højskole. 
August Krogh instituttet.
3yzvN : 1 dag geografi (PA):
Københavns urbanisering. Geologisk Museum.

2 dage biologi (JJ):
Statens Levnedsmiddelkontrol. Rigshospitalet 
(nuklearmedicinsk afdeling, Hygiejnisk Insti
tut). Farmaceutisk Højskole. August Krogh 
Instituttet.

3xyuvS : 11 dag samfundsfag (LH):
Københavns fondsbørs. Folketinget. Politikens 
Hus. Dansk Arbejdsgiverforening. Virksomheds
besøg på Olivetti.

11 dag geografi (SH): 
Københavns urbanisering.

Som det fremgår af ovenstående har skolens eks
kursionsvirksomhed været ganske omfattende i 
1983.

For nogle år siden blev det klart, at den stigen
de interesse for ekskursioner nødvendiggjorde, at 
vi indførte faste ekskursionsterminer, for ikke at 
få for mange huller i den normale undervisning. 
Dette viste sig at fungere fint, og vi har stort set 
kunnet imødekomme alle ekskursionsønsker inden
for de meget stramme tidsterminer (3 gange 2-4 
dage).
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Der er mange grunde til, at ekskursioner er po
pulære blandt både lærere og elever:

-ekskursioner er meget medvirkende til at ryste 
eleverne sammen.

-lærere og elever oplever nye sider af hinanden 
under ekskursioner-, hvilket kan bevirke ned
brydning af den traditionelle lærerrolle.

-en ekskursion vil ofte være en god optakt til et 
undervisningsforløb, idet eleverne bliver præ
senteret for fænomener fra "det virkelige liv", 
som de skal arbejde med i den mere teoretiske 
del af undervisningen.

-en ekskursion, der indlægges som afslutning på 
et undervisningsforløb, vil allerede under for
løbet være motivationsskabende, idet eleverne 
ved, at det de laver skal kunne holde til en kon
frontation med "det virkelige liv".

Kort sagt: ekskursioner er et af de bedste mid
ler, vi kan anvende i vor stræben efter at få un
dervisningen gjort mindre teoretiserende og mere 
virkelighedsnær.

Desværre er fremtidsudsigterne for ekskursions
virksomhed ved vor skole noget dystre, idet rejse
budgettet for 1984 er reduceret til 2/3 af, hvad vi 
brugte i 1983.

Jørgen Butzbach.

UDVEKSLINGSTUR TIL FÆRØERNE.

En lille klasse på 10 elever drog i en lun august
aften afsted på en lang rejse til Færøerne. 3abS 
havde via et tilskud fra Dronning Margrethe og 
Prins Henriks Fond fået muliggjort en studietur 
og en udvekslingsrejse til Thorshavn, og med ryg
sækkene fulde af efterårstøj og rugbrødsskorper 
satte vi kursen først mod Esbjerg, og herfra vide
re mod øerne i nord.
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Efter 28 timers sejlads fik vi første gang land
kending. Langt i det fjerne dukkede de silhouet- 
agtige øer op. Vejret var fint og næsten samtidig 
med dette første glimt af Færøerne, observerede 
et par af rejsedeltagerne en flok grindehvaler, der 
i en 5-10 minutter fulgte båden det sidste stykke. 
Vi var der - ufatteligt!

Vi blev afhentet af den færøske 3g-klasse, som 
vi havde fået kontakt med, og som vi skulle bo 
hos.

Nu gik det slag i slag med at opleve dette nye 
og for os fremmedartede samfundsliv: Et par dage 
i Thorshavn med besøg på skolen hvor vi over
værede undervisningen, et besøg på Kirkebø (et 
middelalder-monument ca. 20 km fra Thorshavn), 
sejlads med postbåd til Koltur og Hestur, herefter 
week-end i en hytte i Klaksvik med strålende tu
re til Nordøerne (Videroy), til verdens højeste for
bjerg med fjeldvandringsture til fugleskrænter. 
Stort lystfiskeri og på vejen tilbage til Thorshavn 
besøg i helt forbløffende naturomgivelser i Saxun, 
Eidi - og for nogle af os oplevelsen ved at stå ved 
en nyfanget bardehval - ca. 18 m lang. Nogle af 
os fik barder med hjem, de fleste i hvert fald dra
matiske billeder af den umådelig store fisk.

De sidste dage gik med museumsbesøg - og for en 
lille del af klassen en dramatisk tur til øen Nolsoy 
hvor himmel og hav stod ud i et, og'hvor vi vand
rede på fjeldet i barskt vejr.

Vejret i det hele taget var noget af en oplevelse: 
køligt til koldt, fugtigt til regnfuldtog tåget, stil
le til storm, overskyet til solrigt og varmt.

Mangeartede indtryk fik vi med derfra, og da vi 
efter en storartet uge tog afsked på kajen i Thors
havn med vore nye færøske venner, kunne det kun 
ske med en nylært færøsk kædedans.

Klaus Jakobsen
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Gjogv på Færøerne

GENSYN MED AUVERGNE

Efter mange vanskeligheder kom turen til Saint 
Flour endelig i stand. Den 4. oktober 1983 tog 
3v afsted. Det var anden gang, vi havde et sam
arbejde med lærere på gymnasiet dernede (1. gang 
var i 1981), så det var enormt spændende at skul
le gense de gamle bekendteog den skønne egn. Den
ne gang rejste vi på udvekslingsbasis med breve 
på lommen. Meningen var, at vi skulle opleve fransk 
kultur "indefra" i familiens skød og på gymnasiet. 
Desuden skulle 7 emnegrupper registrere - på 
bånd og dias - hvordan franskmænd lever til 
daglig.........
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Den første aften hos familien var præget af en 
vis tilbageholdenhed, men vi tøede dog hurtigt op, 
da vi fandt ud af, at den værste forhindring fak
tisk var sproget. Det er en barriere, man kommer 
over meget hurtigere, end man regner med.

Da vi i de følgende dage skulle følge skolegangen 
dernede, kunne det ikke undgå at være en af de 
ting, der satte præg på vores hverdag. Den fore
gik fra otte morgen til sidst på eftermiddagen. Vi 
fulgte undervisningen i de forskellige klasser, 
nogle gange alene, andre gange i følgeskab med 
nogle af vores egne bornholmere, hvilket selvfølge
lig gjorde ens tilbageholdenhed lidt mindre.

Det var dog ikke kun skolegang, vores ophold 
var baseret på, så det hørte sig også til, at vi skul
le ud at se på deres seværdigheder og virksomhe
der. Et osteri blandt andet, da det er en af egnens 
specialiteter. Små cafébesøg var også en af de ting, 
vi ikke skulle gå glip af, og med lidt velvillig assi
stance fra de lokale blev dette forhold bragt i or
den.

Lærere på skolen arrangerede en udflugt rundt 
i den bjergrige omegn foruden besøg på et land
brugsmuseum og diverse skoler i Saint Flour. Af
skedsfesten blev et gensyn med vor gamle vært fra 
1981, Jean Paul, der nu havde købt Auberge des 
Pins, hvor han som før, kræsede for os med sine 
lokale retter. Tårerne tørrede hurtigt, da vi "bise- 
de" farvel. Efter en spændende dag i Paris og en 
uges efterårsferie skulle vi mødes igen på Born
holm , hvor programmet blev gentaget med modsat 
(sprogligt) fortegn.

Alt i alt en oktober måned med en meget intensi
veret franskundervisning og med mange erfaringer 
i forskelle og ligheder mellem dansk og fransk ung
dom .

Resultatet af registreringerne blev et "lysbilled
show" på over en time.

Alice østerbøg.
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DATAFORSØC I GYMNASIET.

Computer, microprocessor, ship, robot, teledata, 
database, informatik. Dette er begreber, som man 
stadig hyppigere støder på - i reklamer, i aviser
nes spalter, i fjernsynet. De er det sproglige ud
tryk for, at edb trænger ind på og påvirker sta
dig flere områder af samfundslivet. Dette er bag
grunden for at Direktoratet i slutningen af 1982 
opfordrede gymnasieskolerne til at iværksætte for
søg med undervisning i edb.

Som den ene af i alt 8 statsskoler i landet fik 
Rønne Statsskole tilladelse til at gå i gang med et 
sådant forsøg. Grundstammen i forsøget er et fæl
leskursus af 30 timers varighed i Ig, der senere 
skal følges op - tværfagligt eller i de enkelte fag - 
i 2. og 3g.

For at indhøste nogle erfaringer inden igangsæt
telsen af det store projekt (i foråret 1984) afholdt 
vi et pilotkursus for 2 lg-klasser (en sproglig og 
en matematisk) i årsprøveterminen 1983. I stedet 
for traditionelle årsprøver fik la og lu et kompri
meret datakursus af 4 dages varighed.

Efter en kort præsentation af nogle grundlæg
gende begreber inden for edb lærte eleverne at 
bruge skolens eget dataanlæg, idet de både afvik
lede færdige programmer og selv prøvede at kon
struere nogle simple programmer.

Eleverne fik imidlertid også lejlighed til at se, 
hvordan edb bliver anvendt i forskellige typer og 
størrelser af virksomheder. Vi besøgte således 3 
forskellige virksomheder: en boghandel, et penge
institut og et dagblad. Gennem samtaler med ledel
se og medarbejdere fik eleverne et indtryk af, 
hvilke konsekvenser indførelsen af edb kan have - 
for beskæftigelse, økonomi, arbejdsmiljø m .v.

Disse besøg lagde naturligt op til kursets af
sluttende del: en drøftelse af de samfundsmæssige 
og kulturelle aspekter af edb. Ikke mindst denne 
del af kurset gav anledning til en engageret debat 
blandt eleverne, idet der var stærkt delte meninger 
om, hvilke konsekvenser edb vil få for individ og 
samfund:

Leif Hansen.
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Frokost i skolegården i Saint Flour

FRIVILLIG MUSIK 1983.

Kor- og orkestervirksomhed indgår som natur
lige led i den frivillige musikundervisning uden 
for skolens normale arbejdstid. Orkestersammen
spillet er både elev- og lærerstyret - sidstnævnte 
med gruppeundervisning i saxofonspil.

Skolens kor omfatter et tirsdagskor, et onsdags
kor og et musikgrenkor.

Foruden skolens egne koncerter (forårs- og 
julekoncert) har skolens kor medvirket ved:

21/2 13 programmer til Danmarks Radio; om
22/2 og \ musikundervisning og om danske san- 
3/9 ) ge samt optagelse fra Baptistkirken

) 30/4 1983
14/3 : Koncert i Nicolai Kirke i Hamburg.
14-15/4 : Skolens forårskoncerter.
29-30/4 : 3 koncerter i Baptistkirken i Rønne.
31/10 : Koncert på Rønne Teater sammen med

tysk udvekslingskor.
16/12 : Skolens julekoncert.
21/12 : 3 små julekoncerter på Centralsyge-

set i Rønne og plejehjemmet Lunden.
Bent Peder Holbech.

15



LÆRERNE.

KA adj. Kirsten Sonne Andersen (1975).
Dansk: la, 3c.
Oldtidskundskab: la, 2b, 2z.
Studievejledning: le, lu, 2c, 2x, 3x, 3y.

PA adj. Per Andersen (1982).
Geografi: 1c, 3yzvN, Iq.
Idræt: 2ax, 2by, 2zu, 2vø, 3by, Ipr, lq.

Au adj. Ellen Augustesen (1981).
Fransk: la, 2bcS, 2v, 3y.
Historie: la, 2y, 3x.

SB adj. Søren Bentzen (1980) 
Fransk: 2sF.
Matematik: 2c, 2uvøF, 3zSmM, 3zuN.

LB adj. Lone Bruun Beyer (1971).
Engelsk: lz, 2sN, 3sF, Ir.

KB adj. Kaare Borchsenius (1983).
Matematik: 1c, 2uvøS, 2xzN, 2yuN, Ir.
Fysik: 2xyzF.

Bd adj. Barbara Brændgaard (1980).
Tysk: Ixz, lq.
Engelsk: ly, 3abS.

Bu sti. Jørgen Butzbach (1970).
Geografi: 2aS , 2xyzS , 2yuN , 2vøN , 3cS , 

3xuN, lr.

By tml. J. S. Bysted (1965).
Idræt: Ixu, 2ax, 3cz.

OE Ikt. Olav Elvang (1975).
Biologi: 2yuN, 3zSmM , 3xuN.
Idræt: Ixu, 3ax.

16



HF adj. Hans Fæster (1975) .
Dansk: 2b, 2x, 3u.
Religion: 2b, 2x, 3c, 3u, 2q.

Gk tml. Peder Gilkær (1972).
Formning: 2bx, 2cv, 3ac, lq, Ir, 2T.

S G adj. Søren Gilkær (1979). 
Engelsk: lu, 2aSsM, 2sF, 2T.

LH adj. Leif Hansen (1980).
Dansk: lz, 2r.
Samfundsfag: 3xyuvS, lr.

TH adj. Per Thule Hansen (1972).
Historie: ly, lu, 2c, 2ø, 2r.
Russisk: lz, 2z, 3by.

SH adj. Peter Skovgaard Hansen (1972). 
Geografi: 2bcS , 2uvøF, 2uvøS, 3abS , 
3xyuvS, lp.
Studievejledning: 2HF.

VH adj. Vivian Scott Hansén (1974).
Fransk: 1c, 3sF, 3z.
Studievejledning: lb, Ix, ly, 2b, 2z,3b, 3v.

OH adj. Ole Hartelius (1972).
Dansk: 2c, 3y, lr.
Russisk: 2by, 3z.

He rkt. Bjørn Henriksen (1964).
Geografi: la, 3zS.

Ho adj. Bent Peder Holbech (1977).
Musik: Ib, 2ay, 3a, 3smM, 3y, lp.
Studievejledning: 2a, 2y, 3a, 3z, 3u.

PH tml. Poul Hviid (1977).
Psykologi: 2T.

Hy _ adj. Gorm Hylsberg (197o).
Matematik: Ix, 2vøN, 3yzvN, 2T.
Idræt: la, 2vø.
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JH sti. Jens Højmark (1974).
Dansk: ly, 2a, 3a, Iq.

KJ adj. Klaus Jakobsen (1975).
Samfundsfag: 3abS , 2T.
Historie: 3c, 2p.
Administrativ inspektor.

Je adj. Tage Jensen (1977). 
Matematik: lu.
Fysik: ly, 3xyvF, 3xuN.

Jg adj. Aksel Jørgensen (1973).
Fysik: 2uvøS, 2vøN, 3zvF, 3zSmM, 3yzvN, 
Data; 2T.

AJ Ikt. Arne Jørgensen (1954).
Tysk: Ib, 3sSM, Ir, 2T.

Jø Ikt. Asta Jørgensen (1966).
Engelsk: 2bcS, 2p, IT.
Latin: Ib.

EJ adj. Else Jørgensen (1978).
Tysk: la, 2sNSM.
Idræt: la, 2by, Iq, 2T, 3ax.

JJ adj. Jørgen Jørgensen (1971).
Biologi: 2vøN, 3c, 3xyuF, 3yzvN.

LJ tml. Lis Jørgenssen (1974).
Idræt: Iby, Icz, Ixu, 2ax, 2c, 2zu, 2vø 
3by, 3cz, 3uv, Ipr.

UJ adj. U1 Jørgensen (1982). 
Engelsk: la, Ib, Iq, 2q.

K sti. Carl Henning Kibsgaard (1953). 
Historie: 2u, 3z, 3u.
Oldtidskundskab: Ib, ly, Iz, lu, 2u.

Ku adj. Thor Kure (1980).
Geografi: Ib, 2xyzF, 2xzN.
Samfundsfag: 2auvøS.
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BL adj. Børge Larsen (1984).
Matematik: Iz, lq.
Fysik: 2yuN, IT.

TL adj. Torben Lassen (1980).
Dansk: 2z, 2ø.
Historie: Iz, 2b, 2x, lp, Ir.

CL adj. Claes Ludvigsen (1975).
Samfundsfag: 2bcS, 2xyzS, lp, lq.
Historie: 1c, lq.

Læ adj. Ivar Lærkesen (1979).
Dansk: Ib, 2u, 2q.
Religion: 2u, 2ø, 2p.
Oldtidskundskab: 2v.

Lø adj. Finn Løssing (1983).
Fysik: 2uvøF, 3xyuvS, 2T.
Kemi: lz, 2xFN.
Fysik/kemi forsøg: 2xyzS .

Md tml. Hanne Mailand (1972).
Formning: 2zu.

BM Ikt. Bent Mortensen (1978).
Musik: ly, lu, 2sM, 2zu, 3bc.
Fransk: ly, 3abS, IT.

KM adj. Kirsten Mortensen (1973).
Engelsk: 3cSsM, lp.
Russisk: Iby.
Studievejledning: la, lz, 2u, 2v, 2ø, 3c.

AN adj. Anna Egede Nielsen (1984).
Fysik: lu.
Matematik: Ib, ly, lp.

KN adj. Erik Klinge Nielsen (1977).
Engelsk: Ix.
Dansk: 2v, 3b, 3z.

FN adj. Frank Nielsen (1974).
Tysk: 2sF, 3sF, lp.
Dansk: 3v. 19



LN adj. Lise Nielsen (1980).
Kemi: lx, ly, Iv, 2yFN, 2uFN, 2zFN, 

2øFN, 2vFN, 2uvøS , 2T.

Ni adj. Niels Ebbesen Nielsen (1977).
Dansk: 2y, 2p.
Religion: 3y, 3z.
Oldtidskundskab: 2c, 20.
Studievejledning: 1HF.

SN tml. Søren Nielsen (1983). 
Biologi: 3xyuvS , Ip, Iq, lr.

No Ikt. Bjarni Nolsøe (1971).
Matematik: 2a, 2b, 2xyzF, 2xyzS, 

3xyuF, 3zvF.

Pl Ikt. J. M. Plichta (1955). 
Fransk: 1z, 2ø, 3x, 3u, 2T.

Ra Ikt. Ebbe Gert Rasmussen (1967) 
Historie: lb, 2a, 2z, 3a, 3v.
Religion: 2a, 2z, 3a, 3x, 3v.

SR adj. Kirsten Solberg Rasmussen (1981). 
Latin: la.
Musik: la, lx, Iz, 2bx, 2cv, 3x, 3z, 3u, 

3v, lq, 2T.

Se adj. Morten Serritzlev (1977).
Engelsk: le, 3sN.
Idræt: lez, 3cz, 3uv, 2T.

St tml. Poul Stoltze (1979).
Formning: 2ayø.

MS adj. Mogens Svendsen (1974).
Engelsk: 2r.
Dansk: lx, lu, Ip.

FT Ikt. Finn Thomassen (1978
Dansk: le
Fransk: lx, lu, 2sN, 2x.
Oldtidskundskab: le, Ix, 2x.
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T Ikt. Else Thykier (1972).
Fransk: 2y, 3sN.
Latin: 1c, 2sNM.
Oldtidskundskab: 2a, 2y.

GT adj. Gunnar Tindborg (1981).
Biologi: 2xzN, 3a, 3b, 3zvF, 2T.

LU adj. Lars Ulrich (1984).
Matematik: la, 3xyuvS.
Fysik: lx, Iz, 2xzN.

Ve adj. Hanne Vensild (1973).
Historie: lx, 2v, 3b, 3y, 2q.
Religion: 2c, 2y, 2v, 3b, 2r.

W Ikt. Kirsten Winkler (1971).
Tysk: 1c, 2sN , 3sN .
Musik: 1c, 20.

AO adj. Alice Østerbøg (1976).
Fransk: lb, 2aSsM, 2z, 2u, 3cSsM, 3v.
Dansk: 3x.

Med udgangen af skoleåret 82/83 forlod adjunkt
erne Peter Balle, Klaus Flemløse og Finn Lindberg 
skolen for at tiltræde nye stillinger ovre.

Pr. 1. august 1982 blev cand. scient. Kaare 
Borchsenius ansat som adjunkt p.p. ved skolen.

1. februar 1984 blev candd. scient. Børge Larsen 
og Anna Egede Nielsen og pr. 1. april 1984 cand. 
scient. Lars Ulrich ansat som adjunkter ved skolen.

1. april blev adjunkt Klaus Eusebius Jakobsen 
udnævnt til rektor for Bagsværd Gymnasium og 
kostskole. I de 9 år Klaus Jakobsen har været 
ansat ved skolen har han været en fornøjelig og 
inspirerende kollega og en dynamisk, højt værdsat 
Medarbejder i administrationen. Tak for din indsats 
her, og held og lykke med det nye arbejde.
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3a

EKSAMINER 1983
Sproglig linie

Berg, Tine, Vestergade 65, Hasle 
Brandt, Bitten, Strandvejen 1, Rønne 
Carlsen, Bettina, St. Torv 7, Rønne 
Hansen, Birgitte, Kampeløkken 31, Allinge 
Hansen, Henrik, Østergade 5, Rønne
Hansen, Peter Funch , LI. Myregårdsv. 7,Åkirkeby 
Hansen, Steen, Gyvelvej lo, Åkirkeby
Ibsen, Helle, Grammegårdsvej 2, Åkirkeby 
Jensen, Lars Høg, Svinget 6, Åkirkeby 
Johansen, Lene, Hedebovej 42, Rønne 
Koefoed, Annette, Duegårdsvej 4, Åkirkeby 
Kofoed, Susanne, Torvegade 15, Østermarie 
Kaagh, Charlotte, Ny Østergade 33, Rønne 
Lind-Holm, Stefan, Sigynsvej 3o, Rønne 
Nielsen, Jane, Thorkildsvej 76, Rønne 
Petersen, Linda Baun, Søndergade 3o, Rønne 
Poulsen, Charlotte, Fasanvangen 14, Rønne 
Sommer, Mille, Storegade 1, Svaneke
Thorsen, Charlotte, Dampmøllegade 29, Rønne 
Winkler, Morten, Sandflugtsvej 11, Rønne 

3b

Andersen, Signe Højmark, Østergade 2, Hasle 
Drejer, Henriette, Skagelfaldsvejen 11,Åkirkeby 
Drejer, Vibeke, Skagelfaldsvejen 11, Åkirkeby 
Engsig, Torsten, Hovedg. 34,Snogebæk, Neksø 
Exsteen, Lisbeth, Skippergænge 2, Neksø 
Flinck, Susanne, Ydunsvej 102, Rønne 
Fohlmann, Kim, Tjørnevej 19, Rønne
Hansen, Ann Marie Sonne, Storegade 73B,Rønne 
Hansen, Henrik Boie, Smedegårdsparken 4, Rønne 
Jensen, Marianne, Dyri. Jürgensensg 7, Svaneke 
Jensen, Nanna Stougaard, Snellemark 14, Rønne 
Jørgensen, Martin Sten,Dyri.Jürgensensg.21,Svk. 
Kofoed, Ingrid, Knarregaard, Neksø 
Møller, Stig, Thorkildsvej 100, Rønne
Nielsen, Dorte Mohr, Rønnevej 128, Åkirkeby 
Rask, Peter, Slippen 2A, Rønne
Rasmussen, Dorte Rye, Turistv.14, Neksø 
Risager, Lars, Haslevej 140, Rønne. 
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3c

Andersen, Berit, Byledsgade 80, Rønne 
Christensen, Mai, Melstedvej 29, Gudhjem 
Espersen, Lene, Spurvevænget 3, Neksø 
Falkenberg, Bodil, Røvej 27, Gudhjem 
Hansen, Annie Kjær, Æblehaven 3, Åkirkeby 
Holm, Anette, Frydenlundsvej 9, Rønne 
Ipsen, Helle, Fælledvej 37, Hasle
Jensen, Heidi, Smedegårdsvej 4, Rønne 
Jensen, Malene, Stationsvej 9, Nk.,Rønne 
Knoop, Ingrid, Nygade 2, Klemensker 
Lund, Pia, Engvej 7, Rønne
Lundt, Helle, Nellikeløkken 4, Rønne 
Mogensen, Anita, Møllegade l,Tejn,Allinge 
Mogensen, Tina, Stangevej 16, Gudhjem 
Nielsen, Gitte, Snorrebakken 3, Rønne 
Petersen, Mette Laub, Sejersvej 13, Rønne 
Rasmussen, Annette, Søndergade 31, Rønne 
Riis, Pia, Vimmelskaftet 25, Rønne
Rønne, Connie, Stavsdalvej 39, Gudhjem
Sonne, Karin, Albret Wolfsensgade 31,Svaneke 
Steenberg, Gulla, Sdr.Strandv. 59, Tejn,Allinge 
Stilling, Anette, Kildestræde 2, Neksø 
Thomsen, Jannie, Nørrebakke 9, Rønne 
Thøgersen, Susanne, Arsballevej 101, Rønne 
Vold um, Heidi, Pæretræsdalen 19, Rønne

Matematisk linie 
3x

Andersen, Bo, Bjørnemøllevej 5, Klemensker 
Bjerregaard, Jesper, Rønnevej 14, Neksø 
Due, Marianne, Strandvejen 187, Rønne 
Enevoldsen, Ole, Randkløvevej 26, Østermarie 
Engeil, Ulla, LI. Madsesgade 18, Rønne 
Exsteen, Jens Michael, Skippergænge 2, Neksø 
Frederiksen, Kim, Fabriksvej 8, Klemensker 
Hansen, Flemming, Kærgårdsvejen 4,Åkirkeby 
Henriksen, Ane, LI. Frigård, Østermarie 
Holmstrup, Lotte, Sahara 27, Sorthat, Rønne 
Ingemarsson, Lars, Finnestræde 2, Rønne
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Jensen, Casper Herold, St. Torvegade 7, Rønne
Jensen, Heidi Sif, Åkirkebyvej 47, Rønne
Koefoed, Jens Peter, Ellebyvej 7, Rønne
Larsen, Trine, Sdr. Villavej 12, Rønne
Lau, Flemming, Harbovej 128, Rønne
Leth, Henrik, Sorthatvej 1, Rønne
Madelung, Jette, Ølenevej 34, Åkirkeby
Nørregaard, Torben, Rønnevej 51, Neksø
Olsen, Jens, Stenkulen 13, Neksø
Pagh-Schou, Merete, LI. Frigård, Østermarie 
Thomsager, Mikkel, Kjøllergård, Nylars, Rønne 
Walther, John, Mejeribakken 1, Neksø

3y

Alstrup, Mogens, Gyvelvej 12, Åkirkeby 
Andersen, Gitte, Årsballevej 140, Rønne 
Andersen, Lars Michael, Pingels Allé 66,Rønne 
Andreasen, Christina, Provstegade 2, Rønne 
Asping, Vibeke, Segenvej 8, Rønne
Beier, Charlotte, Egeløkken 4, Rønne 
Bertelsen, Morten, Enghaven 1, Neksø
Boss, Jette. Pedersker Hovedgade 21,Åkirkeby 
Byg, Hans-Jørgen, Thorkildsvej 70, Rønne 
Carlsen, Karina, Gartnervangen 21, Rønne 
Christiansen, Lene, Pederskervej 42, Åkirkeby 
Espersen, Kent, Banevangen 5, Rønne 
Gudbergsen, Preben, Sdr.Smålyngsv. 5, Åkirkeby 
Hansen, Bjarne, Thorkildsvej 31, Rønne
Holm, Pauli, Muradamsvej 4, Allinge
Jensen, Jesper, Ågade 15, Tejn, Allinge 
Kalf-Hansen, Anders, Grønnegade 15, Åkirkeby 
Kofoed, Hans, Fårebyvej 12, Åkirkeby 
Kristoffersen, Bente, Vestermariev.83,Åkirkeby 
Møller, Dorte, Kong Gustafsvej 18, Neksø 
Nielsen, Jeppe Juul, Vinkelvej 18, Rønne 
Rasmussen, Anne Mette, Asavej 46, Rønne 
Rasmussen, Susanne, Skansevej 8, Neksø
Riis, Keld, Rugmarken 15, Rønne
Rode, Jeanne, Pedersker Hoved g. 35, Åkirkeby 
Skovgaard, Jan, Haslevej 4, Rønne
Stender, Tashiea, Bohnebakken 21, Allinge
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3z

Andersen, Aino, Pederskervej 3, Åkirkeby 
Bertelsen, Jan E r ik, Bor gm .Nielsens v. 5, Rønne 
Birkebæk, Michael, Egeløkken 8, Rønne 
Glæsel, Trine, Smørengevej 9, Åkirkeby 
Gudbergsen, Bonnie, Borrelyngvej 9, Hasle 
Gaalaas-Hansen, Lene, Sigynsvej 45, Rønne 
Hammer, Thomas, Strandløkken 2, Rønne 
Hansen, lisebil, Bredgade 14, Neksø 
Hansen, Linda Kjær, Æblehaven 3, Åkirkeby 
Hildebrandt, Dorte, Røvej 19, Allinge 
Ingemansen, Bjarne, Rønnevej 16, Neksø 
Jørgensen, Frank, Jens Kofoedsvej 19, Rønne 
Kjærgaard, Jesper, Rønnevej 8, Neksø 
Kjøller, Hans-Jacob, Hoglebjergvej 1, Hasle 
Kofoed, Jens Bruun, GI. Postvej 39, Neksø 
Kofoed, René, Myre gårds vej 1, Østermarie 
Olsen, Mette, Nørre Bakke 29,11, Rønne 
Olesen, Stig, Pederskervejen 124,Åkirkeby 
Paulsen, Christa, Brogade 12, Neksø 
Pedersen, Claus, Rosenvej 7, II, Rønne 
Westh, Vera, Årsballevej 38, Rønne 

3u

Drejer, Carsten, Askeløkkevej 4, Åkirkeby 
Hansen, Henrik Dahl, Sigynsvej 43, Rønne 
Hansen, Tina, Holkavej 3, Gudhjem 
Henmar, Inge, Christians Plads, Rønne 
Jensen, Kenneth, Valmueløkken 13, Rønne 
Jørgensen, Marianne, Daiegårdsvej 9, Åkirkeby 
Kofoed, Merete, Strandvejen 5, Åkirkeby 
Kure, Jarl, Havnen 7, Neksø
Madsen, Georg, Østerled 52, Åkirkeby 
Madsen, Mogens, Sandvejen 7, Åkirkeby 
Mogensen, Pernille, Klemenskervej 55,Gudhjem 
Munch, Hanne, Sdr. Mosevej 8, Neksø 
Nielsen, Lis, Jernbanevej 3, Klemensker 
Olsen, David, Smørengevej 5, Åkirkeby.
Petersen, Henrik, Valmueløkken 6, Rønne 
Rønne, Martin, Kleven 4, Klemensker 
Sonne-Larsen, Stig, Teglgårdsvej 15, Rønne 
Sorth, Marianne, Hvide Oddevej 2, Rønne 
Stender, Tina, Lindevej 3, Rønne 
Valentiner-Branth, Palle, Kg. Gustavsv. 17,Nø. 
Villumsen, Kirsten, Smørengevej 15,Åkirkeby
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HF-Kursus

2p

Berg, Morten Riber, Østergade 35, Rønne 
Bjerregaard, Jane, Ågårdsvej 25, Klemensker 
Bramsen, Kristine, Borgerg. 19,vær. 11,Rønne 
Christensen, Kim, Østergade 54-56, Rønne 
Christensen, Morten, Storegade 13, Rønne 
Dam, Mogens, Sandflugtsvej 7, Rønne
Hansen, Klaus, Ægirsvej 4, Rønne
Holm , Marianne Munch, Morbærstien 5, Rønne 
Jakobsen, Flemming, Tulipanvej 5, Åkirkeby 
Nielsen, Hanne, Bækken 1,Melsted »Gudhjem 
Olsen, Anne, Kong Gustafsvej 31, Neksø 
Olsen, Anne-Mari, Rømers gade 13, Rønne 
Olsen, Hans-Erik, Sigynsvej 23, Rønne
Pihl, Dorthe, Brogade 20, Neksø 
Sonne, Ib, Nygade 26, Klemensker 
Winter, Gunvor, Klemens Storeg.58,Klemensker

2q

Andersen, Nete, Smallesund 83, Rønne 
Falkenberg, Mie, Bolbyvej 7, Klemensker 
Hansen», Susanne Kalf, Godthåbsv. 45, Østermarie 
Hansen, Vibeke Jartoft, Gartnerv. 11,Rønne 
Hindborg, Peter, Balran 1, Allinge
Jensen, Eva Sonne, Damgade 2, Neksø 
Klausen, Bo, Strandgade 48, Allinge 
Kure, Peer, Hentregårdsvej 8, Østermarie 
Larsen, Hanne, Smedeløkken 10, Allinge 
Nexø, Birgitte, Pederskervej 80,Åkirkeby 
Pedersen, Morten, Glentevangen 7, Rønne 
Petersen, Anders Laub, Sejersvej 13, Rønne 
Petersen, Thomas, Snellemark 2, Rønne
Rasmussen, Morten,Borgm.Nielsensv. 100,Rønne
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eleverne.

SPROGLIGE:

MATEMATIKERE:

N: nyspr., F: franskforsøg, 
S: samfundsspr. , M: musikspr.
F: mat/fys., N: naturfaglig
S: samfundsmat., M: musikmat.

la

Andersen, Peter 
Anker, Vibeke 
Dam, Elisabeth 
Dam, Jesper Kofod 
Dam, Martin
Flinck, Anette 
Flinta, Michele
Hansen, Hanne Birgitte 
Hansen, Lise Wichmann 
Jensen, Maj-Britt 
Karmark, Esben 
Kofoed, Veni 
Kokseby, Terese 
Krag, Anja
Larsen, Mads Hammer 
Lindgaard, Ditte 
Mills, Anne Louise 
Nielsen, Dorte Munk 
Nielsen, Pernille 
Staffensen, Malene

Ib

Bahnsen, Pernille 
Clausen, Morten 
Espersen, Helle 
Folkmann, Christina 
Gudbergsen, Dorthe 
Kofoed, Hanne 
Madsen, Gitte Heiner 
Mogensen, Dorthe 
Mogensen, Lene 
Møller, Karen Kloch 
Nielsen, Charlotte 
Pedersen, Jacob Kold 
Pedersen, Jeanette Albæk 
Pedersen, Kristine Ploug 
Petersen, Nina Munch 
Riis, Thomas 
Romain, Claire 
Rye, Anette 
Rønne, Michael 
Westh, Asger
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le iy

Baunkjær, Hanne 
Brandt-Møller, Marius 
Hald, Tenna
Jakobsen, Trine Koch
Jensen, Tina
Kofod, Therese
Kristiansen, Martin Barfod
Lindau, Annette
Madsen, Janni Fliis
Møller, Lene
Møller-Larsen, Käthe
Nielsen, Lone
Olsen, Thomas
Risager, Klaus
Thomsen, Jane

Andersen, Carsten 
Bech, Annette 
Dahl, Merete 
Engeli, Margit 
Finne, Tina 
Fogh, Brian 
Gornitzka, Søren 
Hansen, Claus Lindeskov 
Holm, Karin
Juul-Pedersen, Lars Henrik 
Karlsson, Hans-Peter 
Kofoed, Peter 
Kofoed, Steen 
Kaas, Nicolai 
Larsen, Michael 
Larsen, Mikkel

Ix
Larsen, Torben Bækgaard 
Mathiesen, Jakob 
Mikkelsen, Tom

Andersen, Pernille 
Dahl, Rikke 
Felding, Jane 
Hansen, Tommy 
Harvest, Lars 
Holm, Jesper 
Holm, Lillian 
Ipsen, Hans Henrik 
Jeppesen, Leif 
Juul, Dan 
Kjøller-Hansen, Simon 
Kofoed, Philip 
Larsen, Kim Heiner 
Liid, Bettina 
Madsen, Claus Bøje 
Nielsen, Flemming 
Nielsen, Peter 
Nielsen, Thomas 
Pedersen, Tine 
Sehested, Thomas 
Skovgaard, Kell 
Tindborg, Birgitte 
Aakermann, Sanne

Mortensen, Rolf 
Olsen, Karl Johan 
Pedersen, Ebert Rønn 
Pedersen, Maibritt 
Rode, Mariann 
Strand-Holm, Karen Marie 
Veitland, Michael

Iz

Andersen, Lillian 
Andreasen, Peder 
Brandt, Charlotte 
Bundegaard, Eva 
Carstensen, Gitte 
Dahl, Lars Christian 
Falkenberg, Torben 
Glæsel, Lilly Lærke 
Hansen, Anette 
Hansen, Connie 
Jensen, Anders 
Justesen, Jesper
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Jørgensen, Lise 
Køningsfeldt, Mark 
Mogensen, Jacob 
Maahr, Michael 
Nielsen, Jørgen Falk 
Pedersen, Ann Cathrin 
Pedersen, Jan 
Rasmussen, Søren Kofoed 
Scharff, Morten 
Storm, Henrik 
Sørensen, Vivian 
Thorsen, Lill-Brit 
Valentiner-Branth, Anders

lu

Andersen, Lone 
Andersen, Martin 
Dam-Hansen, Helle 
Edvardsen, Christian 
Hansen, Dorte
Hansen, Finn Baunbjerg 
Hansen, Nancy 
Harteg, Charlotte 
Holm, Charlotte 
Ingvorsen, Thomas 
Jensen, Anette 
Jensen, Thomas 
Jensen, Tommy 
Jespersen, Susanne 
Keller, Jens 
Koefoed, Signe 
Kofoed, Hanne 
Lillebæk, Troels 
Minert, Amy 
Nielsen, Charlotte 
Pedersen, Thomas 
Rasch, Tina 
Thuneberg, Kit

2a

S Andersen, Kristina 
F Frederiksen, Tina 
F Hansen, Dorte 
F Hansen, Gitte 
S Hansen, Kim 
F Hermansen, Anne 
F Ipsen, Anne Mette 
S Jensen, Pernille Stougaard 
N Larsen, Anders 
F Larsen, Birgitte 
M Mannering, Ulla 
F Marcher, Helle 
F Møller, Mette 
N Nielsen, Jeanette 
F Rasmussen, Pernille 
M Ravn, Tine 
M Simonsen, Mette 
S Sørensen, Rikke 
F Thomassen, Henrik 
S Thøgersen, Tine 
M Santander, Ariadna

2b

F Andersen, Karin 
N Caramés, Christel 
M Fensholt, Signe 
F Frandsen, Eva 
S Fridolf, Jens 
F Hansen, Karin Bæk 
S Hansen, Kim 
M Hansen, Siff
F Holgersen, Christina 
F Iversen, Birgitte 
S Jensen, Lene Høg 
S Jørgensen, Anders 
S Jørgensen, Mette
S Kofoed, Julie Munch 
N Kofod, Marianne
F Kramer, Jette
S Larsen, Henrik Hougaard
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N Larsen, Inge
S Larsen, Johnni
S Lorentzen, Anders 
N Madsen, Karen 
S Mogensen, Christina 
S Thomsager, Sidsel 
N Westerdahl, Lisbeth 
S Aakerlund, Anders

2c

S Birk, Gertrud
N Christophersen, Eva
S Hansen, Susanne
M Jensen, Birthe
M Jensen, Helle Uttenthal 
S Jensen, Ida Hjort 
F Kjøller, Marianne 
S Kofoed, Marianne 
N Kofoed-Hansen, Gitte 
F Lemvig, Pernille 
N Lind Marianne 
N Madsen, Nita 
N Moesgaard, Lisbeth
S Munch, Birgit
S Nielsen, Anette Sonne 
M Nielsen, Christina Holm 
N Nilsson, Lise-Lotte 
M Petersen, Pernille
S Prag, Susanne
F Rasmussen, Marlene
N Svendsen, Tine 
N Vangsy, Karina 
S Vesth, Ninni

N Hansen, Marianne
F Jørgensen, Christian
N Kjøller, Lone
S Knudsen, Jørn 
N Mortensen, Betina
S Mortenssen, Jan-Ole
F Nielsen, René
S Olsen, Jens Ole
N Pedersen, Marianne
N Sjøholm, Peter
F Wolff-Petersen, Henrik 
S Orndrup , Anne Marie

2y

S Andersen, Thomas
N Arnoldus, Christopher
N Bech, Susanne
N Dellgren, Bernt 
S Funch, Lennart
N Hansen, Kirstine Skovgaard 
F Hansen, Michael Marcher
S Hansen, Søren Boie
S Holmberg, Lars
S Jensen, Christian Vang 
N Jørgensen, Charlotte 
F Jørgensen, Jens Vedel 
F Jørgensen, Lars Vedel 
S Jørgensen, Ola
N Kofoed, Agnete 
F Larsen, Mie 
N Lau, Christian 
N Malmkvist, Jens
S Pedersen, Jan Pelle

2x

F Andersen, Anders 
F Andersen, Torben 
N Andersen, Mette 
N Andresen, Randi 
F Brunemark, Mette 
N Christensen, Peter
N Clausen, Peter Schnedler N 
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2z

S Andersen, Michael
N Anker, Flemming
N Drewes, Niels Anton
N Hansen, Betina
N Hansen, Bjarke

Hansen, Charlotte Bue



N Hansen, Lotte Ellegard F Espersen, Lars Ulrik
N Knudsen, Kenn Ole N Hansen, Annmari
F Koefoed-Jespersen, Gunver F Hansen, Carsten Dam
F Kristoffersen, Elsebeth 
F Kaas, Anne Marie 
F Lind, Claus
S Mills , Hans Peter 
N Munk, Merethe 
N Møller, Henrik 
N Møller, Tina Kofoed 
N Olsen, Helle 
N Sommer, Ane 
S Stobbe, Morten 
N Vittoriani, Allan 
F Vørs, Morten

2u

S Andersen, Kenn Ole 
N Blem, Susanne 
N Hansen, Gyrith 
N Holm, Birgitte 
F Holm, Peter Anker 
N Haagensen, Erik 
F Kjøller, Lindy 
N Koefoed, Thomas 
F Kofod, Maja-Lis 
N Marker, Rikke 
N Mogensen, Helle 
F Nielsen, Henrik Møller 
N Ottesen, Marianne 
S Pedersen, Søren 
S Riis, Thomas 
N Rønne, Elna 
N Siegenthaler, Adrian 
N Skau, Ralf 
F Thorsen, Michael 
F Viborg, Hanne

2v

N Brink, Susanne
F Christensen, Claus
S Dam, Søren
F Erichsen, Stig

S Hansen, Nanna Krog
S Ipsen, Allan
F Iversen, Stig
N Jørgensen, Marie
F Kjøller, Niels Jørn
N Knudsen, Helle
N Koefoed, Lisbeth
S Leth, Carsten
F Lindberg, Christian
S Madsen, Brian
N Madsen, Thomas
N Maegaard, Inger 
F Nielsen, Jørgen
N Pedersen, Mette Bakkegaard 
N Pedersen, Steffen
F Pilegaard, Lotte
F Rasmussen, Per Ole

20

N Bech, Søren
F Bertelsen, Per
F Christensen, Niels
S Folkmann, Ole
N Ipsen, Anne
N Kristiansen, Alice
N Lunding, Jette
N Lyholmer, Rikke
N Mogensen, Birgitte
S Mønlov-Pihl, Henrik
S Nielsen, Henrik Sandby

'N Olsen, Bettina
N Pedersen, Jane Wibo
F Pedersen, Sten
N Poulsen, Jesper
F Rasmussen, Steen Anker
F Rønne, Kurt
N Schmidt, Jeanette
N Sommer, Anette
N Svendsen, Ole Riis
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3a 3c

S Andreasen, Bo S
S Dahl, Mette M
F Dam, Birgitte F
N Finne, Lone F
M Frederiksen, Thomas N
M Goldenberg, Simon N
S Hansen, Therese F
S Knudsen, Vicki F
M Kofoed, Anne Bruun S
S Kristensen, Heidi Thorlund M
M Mogensen, Berit F
S Mortensen, Tine Brandt S
N Nielsen, Anne F
F Paulsen, Line S
F Pedersen, Brita S
F Petersen, Annette S
F Rasmussen, Lene F
N Rosenqvist, Anita S
N Skovgaard, Helle F

S 
F 

3b M
F

N Andersen, Sten Munch M
F Boss, Hanne
N Burgedahl, Pia
N Feiding, Kirsten 3x
N Folkmann, Charlotte
M Grützmeier, Eva M
N Hess, Helene N
S Houborg, Tania N
F Iversen, Anette N
M Jensen, Mie Korp N
M Madsen, Kate Munch S
F Mikkelsen, Lisa N
M Mortensen, Ditte S
N Mortensen, Stella N
N Nielsen, Charlotte F
F Pilegaard, Tina F
F Stegmann, Lisbeth N
S Svendsen, Jacob Runge F
N Wedel, Henriette F
32 S

Bille, Dorte 
Boss, Jane 
Dam, Hannah 
Damgaard, Lene 
Elgaard, Mette 
Elleby, Hanne 
Felbo, Mette 
Filipsen, Birgitte 
Finne, Merete 
Flinck, Helene 
Hervad-Jørgensen, Anette 
Jallov, Kristine 
Jørgensen, Gitte 
Jørgensen, Michael 
Kure, Palle 
Larsen, Ulla 
Lindblad, Helle 
Mogensen, Thomas 
Nielsen, Mette Juul 
Petersen, Anne-Mette Munch 
Petersen, Marianne 
Rasmussen, Henrik 
Smed, Jette 
Westh, Kirsten

Andersen, Jørn Kofoed 
Birkebæk, Jeanette 
Dam, René 
Engell-Hansen, Rune 
Hansen, Jette
Jensen, Henrik Humlebæk 
Kofod, Mikael 
Marker, Torben 
Mogensen, Nina 
Nielsen, Peter Anker 
Norreen, Claes 
Sørensen, Jan-Anders 
Thomsen, Martin 
Tolstrup, Jørgen 
Westh, Allan



3u3y

S Andersen, Klaus Dahl
S Bach-Petersen, Søren
N Bech, Claus
F Felbo, Paul
F Hansen, Lasse Brandt
F Iversen, Kenn
S Jensen, Jan Skovgaard
F Jensen, Mads Müller
N Jensen, Tom
F Kyhn, Thomas
S Mortensen, Kasper
S Nielsen, Bente Bjerring
N Olesen, Henriette
N Olsen, Anne
F Pedersen, Flemming
F Riis, Morten
F Svendsen, Erling
N Sørensen, Bodil
N Westh, Stig
N Østerlund, Torben

N Gjedsted, Lene
F Hansen, Anne-Mari
S Håkansson, Kim
S Ibsen, Henrik
S Iversen, Klaus
N Jensen , Hanne Møller
F Jensen, Helle
N Jensen, Jeanette
N Jørgensen, Annette
N Kjøller-Hansen, Lisbeth 
N Kongsløv, Marianne
N Larsen, Bo Paludan
N Lauenborg, Lise
S Lauritzen, Tina
F Læsaa, Niels
N Nielsen, Helle
M Pepke, Ann
N Storm, Jesper
F Tranberg, Jesper
N Viborg, Iris

3z

N Andersen, Helle Grønbech
F Bohn, Søren
F Espersen, Carsten
N Hansen, Henrik Kaas
F Hansen, Steffen
F Holm, Per Boje
S Håkansson, Kim
S Jensen, Lars
F Johansen, Peter Hasager
F Larsen, Steen
S Kristiansen, Jesper
S Mortensen, Tage
F Pedersen, Bodil
S Pedersen, Peter
N Pedersen, Tine
F Petersen, Henrik Sonne
F Rømer, Søren
N Westh, Charlotte

3v

F Andersen, Claus
F Andersen, Peter
S Baunkjær, Claus
F Blicher, Anne Steensen
F Dich, Helle
F Jakobsen, Dorte
S Johansen, Jens Hammer
F Johansen, Lars
N Jørgensen, Thomas
F Kjøller, Helle
N Kofod, Henrik
F Kofoed, Laurits
F Kofoed-Hansen, Henrik
F Lindén, Steen
M Nielsen, Charlotte 
F Nielsen, Pernille
N Svendsen, Kim
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Ip

Frederiksen, Ester Rønne 
Hansen, Gitte Tranberg 
Hansen, Hanne
Hansen, Jette Grønfeldt
Hansen, Nina 
Hyldahl, Peter 
Jensen, Anders 
Jensen, Laila Sif 
Jensen, Trine Hornbeck 
Johansson, Bettina
Jørgensen, Thomas Guldbæk 
Karlsen, Martin Bornemann 
Kristiansen, Betina Barfod 
Olsen, Eva Margrethe 
Pedersen, Henriette Haahr 
Samuelsen, Peter
Skotte, Peer 
Sode, Susanne 
Vibe, Lene

Ir

Berg, Søren Riber
Brozek, Simon 
Christensen, Morten 
Dam, Winnie
Frandsen, Per Kleis 
Hansen, Dorte
Hansen, Lars Stenstrup 
Holm-Jensen, Anne-Mette 
Jensen, Anette 
Jensen, Tina 
Jepsen, Anne 
Larsen, Tommy 
Loland, Carsten 
Møller, Hanne
Nielsen, Ann Birgitte
Okkels, Per
Skousen, Lone 
Schow, Jesper 
Stoltze, Martin

iq

Britze, Torben 
Christensen, Morten Grim 
Christoffersen, Linda 
Dahl, Tina
Dalsjø, Charlotte
Drejer, Bruno
Jensen, Jette Stenfeldt 
Kofod, Tine 
Kristoffersen, Tina 
Larsen, Dorte 
Mertz, René 
Munk, Johnny 
Neumann, Bettina 
Nielsen, Henrik Skov 
Nielsen, Henrik Lyngby 
Pedersen, Jens Borup 
Rasch, Anne Mette 
Sten, Jeanette 
Udenby, Lene 
Vest, Mette 
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2p

Anker, Lisbeth 
Bach-Svendsen, Kenn 
Borchmann, Susan 
Frank, Ebbe
Hansen, Gitte Susanne 
Hansen, Jane Elinor 
Hansen, Jette
Hansen, Jytte Glimberg 
Jakobsen, Maj-Britt 
Jensen, Bente Merete 
Jensen, Linda Wandahi 
Jørgensen, Tine Frost 
Lund, Winnie 
Mogensen, Arne 
Nielsen, Ulla 
Petersen, Gitte 
Stender, Jan 
Westh, Anette 
Aagerup, Jette



2q

Christensen, Connie 
Jensen, Berit Kragh 
Jensen, Mette Koefoed 
Jensen-Maar, Gitte 
Kofod, Lone 
Larsen, Helen 
Larsen, Michael Holm 
Olsen, Gitte 
Olsen, Jens Erik 
Olsen, Mari-Ann 
Pedersen, Janne 
Pedersen, Lisbeth Birk 
Rasmussen, Gitte 
Rasmussen, Lis 
Skovgaard, Inger 
Sonne-Hansen, Jacob 
Wollny, Helle

2r

Anker, Christina 
Christoffersen, Kathrine 
Finne, Lotte
Frederiksen, Tine Nordahn 
Hansen, Jeanette 
Hansen, Pia Rolsted 
Ipsen, Lill Susanne 
Jensen, Gitte 
Johnsen, Gitte Lund 
Kure, Susanne 
Larsen, Lilli-Ann 
Laustsen, Peter 
Lerche, Nina 
Lundberg, Vivian 
Munch, Birgit 
Nielsen, Anni Bøgelund 
Rosenhagen, Kent 
Sommer, Merete 
Stott, Frank

Mit værelse Anne Jepsen Ir
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ORDENSREGLER FØR OG NU

Dette afsnit handler om ordensregler, informati
oner om livet på skolen m.m.

Når så mange mennesker skal være sammen så 
lang tid på så lidt plads, er det nødvendigt med 
nogle få, men velmente regler og anvisninger. Vi 
synes selv, at antallet af snerrende regler er gan
ske få, men det afhænger naturligvis af de øjne, 
der ser på sagerne. Skulle en og anden imidlertid 
synes, at vi går for langt i vor bestræbelse på at 
"styre’’, vil det måske være passende at henvise 
pågældende til at se på ordensreglementet for sko
len for 1844. Således lyder det heri vedrørende 
elevernes færden på skolen:

“Hver Dag i Ugen fører en af Lærerne 
det nærmere Tilsyn med Skolens Discip
le før og efter Undervisningstimerne. 
Han møder da på Skolen senest et Kvar
ter før Skoletidens Begyndelse og forla
der sidst Skolen. Før hans Ankomst er 
det ikke Disciplene tilladt at betræde 
Skoleværelserne ___ *.

Den udstrakte anvendelse af frikvartererne 
til enten at se lektierne over eller i det hele taget 
få sig forberedt til næste time, som det sker i vo
re dage, anså datidens ledelse sig bemyndiget til 
direkte at blande sig i. Det lyder således i ordens
reglerne:

“I Fritiden (: frikvartererne) er det 
ikke tilladt at læse på Lektier

Den dag i dag kan man risikere at få repriman
der fra en lærer, fordi man står og hænger med 
hænderne i lommen, når man taler til andre. Det 
ser nu heller ikke pænt ud, men ligefrem at skri
ve det i et ordensreglement ville vi næppe kunne 
forestille os. Men det mente vore forgængere her 
på skolen hørte til det, der skulle markeres:
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"Det er ingensinde tilladt at holde 
Hænderne i Lommerne ; i Undervis
ningstimerne holder Enhver sine Hæn
der ovenpaa Bordet".

Mens det var lærernes pligt således at opretholde 
denne orden, så var der udpegede dukse til at sor
ge for orden i selve klasserne. Og der var pålagt 
dem ikke ringe ansvarsområder, således påhvilede 
værelsernes varmegrad duksene:

"....Disciplene, som under Lærernes 
og Rectors Kontrol sørge for den nød
vendige Orden i Klasserne. Disse paasee 
blandt andet, at Værelserne om Vinteren 
have den bestemte Varmegrad, 13 Grader 
Reamur (ca. 16°), og sørge for Værelser
nes behørige Udluftning".

To gange om året - og nogle beklager at det ikke 
sker oftere - giver vi her på skolen karakterer. 
Dog tror jeg næppe, at ret mange - hverken lære
re eller elever - ville tilslutte sig datidens idelige 
vurderinger og karaktergivning:

"I Klassernes Dagbøger indføres strax 
af Lærerne Disciplenes daglige Charak
teren, og saavidt muligt sørges der for, 
at alle blive examinerede i hver Time". 

Tak skæbne, aldrig en dag uden en overhøring! 
Men ikke nok med det: De således daglige karak
terer sammentælles ved ugens slutning - og ved 
månedens slutning sammentælles ugernes karakte
rer, således at eleven den sidste lørdag i hver 
måned kunne få indført sin månedskarakter med 
sin talværdi. Den næstfølgende mandag morgen 
kunne man da placere eleverne i den rigtige ræk
kefølge i klassen, de bedste forrest, de dårligste 
bagest. Det nævnes, at denne metode er "optagen 
efter Slagelse lærde skole". Man forstår at H.C. 
Andersen omtalte Slagelse for en Plagelse.
Ved denne 1. mandag i måneden ville rektor da:

"■ . . • tildele(r) Disciplene de Opmunt
ringer eller Formaninger, hvortil deres 
Opførsels- eller Flidscharakterer give 
Anledning".
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At der således var en selvstændig karakter, el
ler udtalelse for opførsel, forekommer givetvis 
mange af os i dag fremmed, men datidens lærer
kollegium havde nu fundet en ganske særlig ond
skabsfuld variant til dette formål. Det lyder i 
ordensreglerne således:

"For Opførselen, der betragtes gan
ske for sig .... gives Charaktererne: 
Rosværdig, Upaaklagelig, Ikke tilfreds
stillende, Maadelig. En af disse Charak
teren gives ugentlig af Lærerne i Opfø
relsesprotokollen ... . ; den laveste Op- 
førelsescharakter, der gives af en Læ
rer, indføres i Disciplens Charakterbog ; 
ere elle eller et overvejende Fleertal af 
en Discipels Opførelsescharakterer un
der Rosværdig, erholder Disciplen den 
nærmest lavere Opførelsescharakter".

Skal det til slut lige nævnes, at disse strenge 
regler ansås for nødvendige i året 1844, da der 
på skolen var 24 disciple?

Kilde : Efterretninger om Rønne lærde og 
Real-Skole, 1844-45.

Klaus Jakobsen.
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ORDENSREGLER.

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

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

Det påhvilker hver enkelt elev selv at rydde op 
efter sig.

Rygning må kun foregå udendørs, i foyeren, 
festsalen og i krypten.

Der må ikke cykles på skolens grund. Parkering 
af motorcykler og knallerter skal foregå på den 
dertil beregnede plads ved Skolestræde.

Ved arrangementer uden for den egentlige skole
tid må udskænkning af øl, vin og spiritus kun ske 
efter retningslinier, som i hvert tilfælde må afta
les med rektor. Eleverne må i skoletiden kun ind
tage alkoholfrie 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 medde
lelse til rektor om udeblivelsens årsag og varighed. 
Meddelelsen skal være underskrevet af en af for
ældrene eller en værge. Elever i 2. og 3. gymna
sieklasse 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.
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Elever i 2. og 3. gymnasieklasse modtager en 
skriftlig redegørelse, som oplyser om rettigheder 
og pligter, som myndighedsloven pålægger dem.

Ordensduksen skal sørge for at slukke lys og 
lukke vinduerne, og han er den sidste, der for
lader klassen, hvis undervisningen skal foregå i 
et andet lokale. Han har ansvaret for, at der ryd
des op i klassen efter hver time, at tavlen er ren, 
at der er kridt og ren tavleklud, og at der luftes 
ordentlig ud.

Vinduerne på gangene må ikke stå åbne, og ele
verne må ikke sidde i vindueskarmene.

Klasser, der ikke retter sig efter reglerne, mis
ligholder gange, klasseværelser eller møbler, el
ler som er så støjende, at det generer andre, kan 
fratages retten til at opholde sig inde i frikvarte
rerne. Ved hærværk og anden forsætlig ødelæg
gelse vil der blive rejst erstatningskrav over for 
de pågældende elever.

Under snevintre kan elever, der bor længere 
væk fra skolen, risikere ikke at kunne komme 
hjem på grund af trafikstandsning, og hvis stands
ningen varer en længere periode, kan eleverne 
være forhindret i at følge skolens undervisning. 
Skolen tilråder derfor hjemmene at have reserve
kvarter i Rønne, hvor børnene kan have tilhold 
under sådanne forhold.

Flytning, ændring af telefonnummer eller af 
faderens stilling, navneforandring o. 1. skal sna
rest meddeles kontoret.

40



GYMNASIET.

Opdelingen i linier og grene
Det danske gymnasium er 3-årigt og har 2 lini

er, en sproglig og en matematisk linie. I gymnasi
ets sidste to år er hver af disse linier yderligere 
delt op i grene,, så gymnasiets opdeling skematisk 
kan fremstilles På denne måde:

l .g 2.g og 3.g

Sproglig linie

Matematisk linie

nysproglig gren 
samfundsfaglig gren 
musikfaglig gren
(evt. fransksproglig forsøgsgr.) 

matematisk-fysisk gren 
naturfaglig gren 
samfundsfaglig gren 
musikfaglig gren

Alle elever på den sproglige linie vil blive under
vist i de samme fag og nogenlunde det samme pen
sum i 1. gymnasieklasse. Det tilsvarende gælder 
for eleverne på den matematiske linie. Dog er der 
enkelte valgfri fag. Således kan begge linier væl
ge russisk i stedet for fransk, og på den matema
tiske linie har man frit valg mellem engelsk og tysk 
Mindst 8 elever skal vælge det pågældende sprog, 
for at et hold kan oprettes. I de sidste to gymna
sieklasser er der valgfrihed mellem musik og form- 
ning/kunstforståelse.

Den enkelte elev må selv vælge mellem de grene, 
som tilbydes, og der vil i midten af l.g blive givet 
yderligere orientering om, hvad disse grene inde
holder.
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Den sproglige linie

Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den 
sproglige linie fremgår af nedenstående skema. Fa
gene i øverste del af skemaet er fællesfag, d.v.s. 
fag, i hvilke der undervises i samme omfang på al
le liniens grene, bemærk dog fransksproglig for
søgsgren.

Elever, der vælger den musikfaglige gren, kan 
ikke vælge formning/kunstforståelse.

Elever, der vælger musikfaglig gren, må vælge 
enten engelsk eller tysk.

nysprog
lig

samf. 
fa gi.
sor.

musik
faglig

fransk- 
sprogl.

lg 2g 3g 2g 3g 2g 3g 2g 3g

Religion 0 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Fransk
Russisk

5 3 3 3 3 3 3 6
0

4
0

Historie 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Biologi 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Matematik 2 3 0 3 0 3 0 3 0
Legemsøvelser
Musik 
Formning/

2 2 2 2 2 2
2

2
1

2 2

Kunstforståels. 2 2 1 2 1 0 0 2 1

16 17 18 17 18 17 18 20 19

Engelsk 
Tysk

4
3

4
3

6
5 3 5 3 5 4

4
6
4

Latin 4 4 0 0 0 4 0 0 0
Oldtidskundsk.
Samfundsf. og

1 2 0 2 0 2 0 2 0

samfundslære 0 0 1 5 5 0 1 0 1
Geografi 2 0 0 3 2 0 0 0 0
Musik, særfag 0 0 0 0 0 4 6 0 0

Ialt 30 30 30 30 30 30 30 30 30

42



På den samfundsfaglige gren bortfalder, som pa 
den fransksproglige forsøgsgren, latin fra 2. g. 
På den fransksproglige forsøgsgren indføres skrift
lig fransk. Yderligere sker der her en mindre 
ændring i faget tysks pensum.

Den matematiske linie
Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den 

matematiske linie fremgår af nedenstående 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.

matematisk
fysisk

natur
faglig

samf.
matemá

musik
faglig

lg 2g 3g 2g 3g 2g 3g 2g 3g

Religion 0 1 2 1 2 1 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
Oldtidskundsk. 1 2 0 2 0 2 0 2 0
Historie 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2 2 1
Formning og 
kunstforståelse 0 2 1 2 1 2 1 0 0

20 16 15 16 15 16 15 16 15

Samfundsf. og 
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 5 5 6 3 3 3 3 3 3
Musik, særfag 4 6

Ialt 30 30 30 30 30 30 30 31 30
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KARAKTERGIVNING OG MØDEPLIGT.

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

Til eksamen aflægges skriftlige prøver i følgen
de fag:

SPROGLIG LINIE

dansk 
engelsk 
tysk 
fransk 
samfundsfag 
musik

SN sS sF sM
+ + + +
+ + ++ +

+
+

+

MATEMATISK LINIE
mF mN mS mM

dansk + + + +
matematik + + + +
fysik 
biologi 
samfundsfag 
musik

+
+

+

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

Det er direktoratet, der bestemmer, hvilke fag 
der i de enkelte år skal prøves i.
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I stedet for karakterbog får klasserne stand
punktsbedømmelserne og års-/eksamenskarak
terer udleveret på løse ark. Disse ark skal ik
ke underskrives hjemme, og forældrene bedes 
selv være opmærksom på, når der gives stand
punktsbedømmelser. I skoleåret 1983/84 blev 
standpunktsbedømmelserne givet i december 
måned. I øvrigt gælder bestemmelserne i Under
visningsministeriets cirkulære af 1. februar 1980 om 
evaluering og meddelelser til hjemmene.

For at bestå HF- og studentereksamen kræves, 
at gennemsnittet 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 anfør
te krav er opfyldt såvel for årskaraktererne som 
for eksamenskaraktererne - for HF kun for eksa
menskaraktererne .

Med hensyn til fritagelse for idræt gælder i hen
hold til min. cirkulære af 29. marts 1974 særlige 
regler:

"Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet 
- for elever der er fyldt 18 år eller har indgået 
ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller del
vis for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammen
hængende uger ....

Fritagelse udover 4 uger kan kun tilstås efter 
fremlæggelse af lægeattest, der vil være at udfær
dige på en af skolen udleveret, autoriseret blan
ket ....

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

øvelser, gælder som almindelig regel, at de skal 
overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibrin
ge eleverne forståelse af undervisningen i bevæ
gelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved 
fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, 
efter forhandling med elevens hjem og den pågæl
dende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne 
skal anvendes.
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Skolen skal føre regnskab med elevernes for
sømmelser (herunder manglende udførelse af ar
bejdsopgaver, der indgår i undervisningen). Der
som en elevs forsømmelser antager et sådant om
fang, at rektor nærer betænkelighed over for ele
vens mulighed for fortsat at følge undervisningen, 
skal rektor underrette eleven herom (mundtlig ad
varsel). Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, 
skal rektor skriftligt underrette eleven og foræld
remyndighedens indehaver om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding 
til eksamen ved skoleårets slutning (skriftlig ad
varsel).

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen 
den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der har modtaget skrift
lig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, 
at der for en af disse elever i et eller flere fag på 
grund af elevens forsømmelser vil være betænke
lighed ved at tilmelde eleven til eksamen, skal 
rektor i henhold til §7 i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensord
ningen m.v. indsende en erklæring, som giver 
oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør 
da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleå
rets slutning.

Såfremt en elev indstilles til afsluttende prøver 
til studentereksamen uagtet skolen har næret be
tænkelighed pr. 20. marts, og såfremt den på
gældende forsømmer urimeligt efter 20. marts, vil 
skolen senere på skoleåret, dog inden undervis
ningens ophør, kunne rejse sagen om tilbagetræk
ning af indstilling til afsluttende prøver påny.

For elever, for hvem skolen ikke pr. 20. marts 
har næret betænkelighed om indstilling til afslut
tende prøver, og som forsømmer helt urimeligt 
efter denne dato, vil spørgsmålet om eventuel til
bagetrækning af indstillingen tilsvarende kunne 
forelægges direktoratet på et senere tidspunkt af 
skoleåret, dog inden undervisningens ophør.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladel
se til at deltage i eksamen efter 1. eller 2. gym
nasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
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På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slut
ning behandles de øvrige elevers fortsættelse i 
næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at 
en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter læ
rerforsamlingen, hvilke råd der skal gives den 
pågældende elev.

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

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste 
klasse træffes af eleven eller, hvis denne er under 
18 år, af forældremyndighedens indehaver.

Elever, der ikke har fået direktoratets tilladel
se til at deltage i eksamen efter 3. gymnasieklas
se kan ikke deltage i eksamen på normale vilkår. 
Direktoratet afgør om disse elever

1. kan deltage i eksamen på særlige vilkår
2. ikke kan deltage i eksamen.
En elev, der skal til eksamen på værlige vilkår, 

får ikke årskarakterer, og skal til prøve i hele 
det læste pensum i samtlige fag, der afsluttes i
3. gymnasieklasse.

Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer 
fra 1. og 2. gymnasieklasse bevares ved eksamen.

Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige 
vilkår på egen skole med egne lærere som eksami
natorer, kan direktoratet efter rektors indstil
ling tildele eleven ret til at aflægge den mundt
lige del af eksamen på en af de skoler/kurser, 
der afholder eksamen for privatister.

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 forsommer 
for meget, skal kursisten have et mundtligt var
sel. Hvis fremmødet ikke forbedres, skal der gi
ves et skriftligt varsel, og hvis heller ikke dette 
hjælper, skal kursus foretage en indberetning 
til direktoratet. I forbindelse hermed har såvel 
kursisten som dennes faglærere mulighed for at 
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udtale sig. Indberetningen kanenten 1) indstil
le eleven til bortvisning, 2) anbefale at kursisten 
får lov at fortsætte på kursus mod at gå op i 
fuldt pensum i alle fag eller 3) anbefale at kursi
sten får endnu en chance.

I henhold til undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen 
og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen 
og i gymnasiet §4, fastsættes følgende bestemmel
ser:

l.a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutnin- 
ningen af 1. og 2. gymnasieklasse har op
nået årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve til studenterek
samen i faget ved udgangen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse har fået karakteren 00 el
ler 03, kan forlange at blive underkastet 
ny prøve i faget i august-september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slut
ningen af 1. og 2. gymnasieklasse, hvor 
undervisningen i faget slutter, har fået 
årskarakteren 00 eller 03, kan hvis faget 
ikke er udtaget til prøve ved studenterek
samen, forlange at blive underkastet prøve 
i faget august-september.

2. For en elev, der ønsker sig underkastet ny 
prøve, er eksamenskarakteren den ved re
eksaminationen opnåede. For en elev, der 
i henhold til l.b. ønsker sig prøvet, med
tæller prøven i faget blandt de ti prøver, der 
kræves aflagt, for at man kan bestå studen
tereksamen.

3. Elever, der ved sygeeksamen bliver beretti
get til den under l.a. nævnte prøve eller 
som ved sygdom forhindres i at aflægge den 
prøve i august-september, som de i henhold 
til l.a. eller Ib. var berettiget til, kan un
derkastes prøve i faget ved den efterfølgende 
maj-juni eksamenstermin.
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HF- KURSUS.

Højere forberedelseseksamen er et tilbud til en
hver, som ønsker at dygtiggøre sig til viderega 
ende uddannelser. HF henvender sig først og frem
mest 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-eksamen giver adgang på lige fod med stu
dentereksamen til en lang række uddannelser. 
Kurset til HF-eksamen er 2-årigt og omfatter un
dervisning i en række fag, der er fælles for alle 
(fællesfag), og en række fag, der vælges udfra 
den enkeltes evner og interesser (tilvalgsfag).

Time- og pointstal i HF er som anført i neden
stående skema:

Antallet af u gentlige timer
l.sem.2. 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: points
Biologi 0 0 4 4 8
Matematik 0 0 6 6 12
Engelsk 0 1 3 3 7
Tysk 0 0 5 5 10
Samfundsfag 0 0 3 3 6
Musik 0 0 4 4 8
Formning 0 0 4 4 8
Idræt 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog 0 3 4 4 11
Fysik 0 3 6 5 14
Kemi 0 0 5 5 10
Psykologi 0 0 3 3 0
Datalære (forsøg) 0 0 4 4 8
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Eksamensordningen i HF.

Eksamen afholdes i de enkelte fag ved udgangen 
af det semester, hvor undervisningen i faget af
sluttes. Der er dog ikke eksamen i fællesfagene 
musik, formning og idræt.

Hver HF-studerende skal desuden udarbejde en 
større skriftlig opgave i et af de fag, hvor den på
gældende bliver undervist i 2. kursusår (eller i 
faget geografi). Eleven får en uge til den endelige 
udformning af opgaven.

I denne opgaveuge suspenderes undervisningen 
for 2. HF's vedkommende. Tidspunktet for opgave
ugen fastsættes af kursus indenfor perioden fra 
1. december til udgangen af februar.

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

Reglerne vedrørende sygeeksamen, karakterskale 
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 syge- og 
reeksamen, der afholdes i august-september.

løvrigt kan en eksaminand, der ønsker at for
bedre sit eksamensresultat, som selvstuderende' 
gå op til eksamen i et eller flere fag ved den næste 
ordinære eksamen i maj-juni. Ialt kan man gå til 
eksamen 3 gange i hvert fag.
(Se iøvrigt afsnit vedr. karaktergivning).

Studievejledning ved HF-kurset.

Til HF-kurset på Rønne Statsskole er knyttet to 
studievejledere, som skal give kursusstuderende 
vejledning af forskellig art samt varetage visse 
administrative opgaver.

Studievejlederne skal sørge for at de studerende 
får op til 20 timers undervisning i studieteknik og 
erhvervsorientering.
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Studieteknik gives normalt i begyndelsen af 1. 
semester, erhvervsorientering i 4. semester.

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

En vigtig del af studievejlederens opgave er at 
give personlig vejledning og rådgivning til stude
rende med faglige, sociale eller økonomiske pro
blemer i forbindelse med uddannelsen. Studievej
lederen træffes i studievejlederkontoret på 1. sal 
ved Biblioteket.

SH og Bu på excursion til N-Sjællnnd
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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 sam
me meddeler kontoret din nye adresse.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR: Er rektors nærmeste 
medarbejder og rektors stedfortræder.
Adm. inspektor: Adjunkt Klaus Jakobsen.

AV INSPEKTOR: Har tilsyn med skolens AV-mate- 
riel.
AV-inspektor : Adjunkt Bent Peder Holbech.

BIBLIOTEKET : Ligger på 1. 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). Lokalet, 
der ofte benyttes til afspilning af TV og til grup
perum, kan åbnes ved henvendelse til bibliotekaren 
adjunkt Barbara Brændgaard. Det er vigtigt, når 
man anvender biblioteket, at man sætter bøger på 
plads efter brug, og er nænsom i anvendelsen af 
lokalet.
På grund af lokalemangel anvendes biblioteket un
dertiden til undervisningslokale.

BILPARKERING : Da der kun er meget få parkerings
pladser på skolen, må evt. bilkørende elever par
kere i de nærliggende gader. Vær opmærksom på 
evt. parkeringsforbud og parker ikke for tæt ud 
for de enkelte huses gadedøre.

BYRGES KÆLDER: Er et lokale beliggende i kælde
ren (adgang hertil via cykelkælderen). I Byrges 
kælder er der "bløde stole", og der er mulighed 
for at lave the. Det er et lektierum og et afslap
ningsrum - regelen er blot, at man efterlader lo
kalet som man modtog det. I det store frikvarter 
kl. 9,4o - 9,55 er Byrges kælder optaget af KFS 
til andagt.
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BØGER: De bøger, man får udleveret her på sko
len, er statens ejendom, mange elever har haft 
dem før, og mange skal have dem senere.
PAS DERFOR GODT PÅ DEM! De skal være forsy
ned med bind, og i alle bøger skal skrives navn. 
Det er begrænset, hvor mange penge vi har;
VÆR DERFOR VARSOM MED BØGERNE.
BOG INSPEKTOR : Har hjemme i stueetagen ved si
den af nr. 6. Her er åbent hver tirsdag og tors
dag i 1 O-frikvarteret. Her kan man henvende sig, 
hvis man mangler bøger eller papir. Ved skoleå
rets start udleveres noget papir og nogle mapper. 
Boginspektor: Studielektor C. H. Kibsgaard.

CYKLER: Skal anbringes i cykelkælderen, hvis 
andet ikke udtrykkeligt er angivet. Cykelstativer
ne på parkeringspladsen må ikke benyttes i skole
tiden af eleverne.

EKSAMEN : Se under Karaktergivning og mødepligt.

EKSKURSION : For tiden har vi flg. ekskursions
ordning på skolen.
Ig : 2-3 dage i april/maj
2g : 2-3 dage i april/maj
3g : 2-3 dage i nov./dec.
1HF: 2-3 dage i efterårssemesteret.
Studierejser ( d. v. s. rejser til udlandet skal god
kendes af rektor og lærerråd).
Datoerne for ekskursionerne fastsættes af kon
toret .

FERIER OG FRIDAGE:
(De nævnte dage medregnet).
Efterårsferie : 15.-19. oktober 1984
Juleferie : 24.dec.84 4.jan.1985.
Dronning Ingrids fødselsdag: 28. marts 1985.
Påskeferie : 1.-9. april 1985.
Dronning Margrethe II's 
fødselsdag : 16. april 1985.
Grundlovsdag : 5. juni 1985.
Sommerferie : 24. juni - 9. august 85.



FORSØMMELSESSYSTEM: Vi har her på skolen et 
forsømmelsessystem som går ud på, at eleverne til 
hver time skal medbringe en protokol til underskrift 
og kontrol hos den pågældende lærer. Selve syste
met vil blive forklaret for jer senere - blot skal det 
her understreges, at det er meget vigtigt, at duk
sen husker at medbringe protokollen til hver time. 
For HF gælder et lidt andet system.

FORÆLD REKASSEN : Forældrekassens formål er gen
nem bidrag fra forældrene at skaffe midler til arran
gementer af forskellig art (kulturelle, sportslige 
o.l.) for derved at bringe variation og glæde 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. Vis den gerne hjemme.

FORÆLDREMØDER : Der afholdes normalt et for
ældremøde pr. år (som regel i 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 sko
lens lærere.

FÆLLESTIMER: Skolen afholder ca. 8-10 fællesti
mearrangementer årligt. Fællesudvalget bestem
mer indholdet af disse timer. Som regel er de for 
hele skolen, men undertiden kun for visse klas
ser. Der er mødepligt til disse timer.

FÆLLESUDVALGET : Formidler det praktiske samar- 
bejde 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.

HINTZE : Den gamle købmandsgård i Toldbodgade 
blev købt af Statsskoler i 1978, og der har vi loka
ler til forir ring /musik. Desuden har elevrådet lo
kaler her.
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INDRE INSPEKTOR: Er den lærer, der har ansvar 
for, at der f. eks. er papir til eksamen og termins 
prøver, sørger for at der ikke ryges på gangene 
og i lokalerne.
Indre inspektor: Adjunkt Kirsten Sonne Andersen.

KNALLERTER og motorcykler parkeres på den luk
kede plads ved siden af indgangen i Skolestræde. 
Af hensyn til brandfaren må der ikke stilles knal
lerter og motorcykler i cykelkælderen.

KONTOR : Skolens kontor er åbent hver dag. Her 
kan I henvende jer og rette forespørgsel orr alt, 
hvad I er i tvivl om, og så vil en af kontordamerne - 
Inger Høgh, Inger Jørgensen og Edith Larsen - 
kunne hjælpe jer.
Under kontoret sorterer skolens trykkeri, som le
des 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 et lille udsalg. Her sælges i 
spisekvarteret mælk og sodavand, søde sager etc. 
Man har i de sidste par år 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 ( 1. sep
tember og 1. februar) får vi på skolen lærerkandi
dater, der i et halvt år skal følge undervisningen, 
og en meget stor del af tiden selv skal undervise 
under en lærers "strenge opsyn".

LÆRERRÅDET : Er et råd, der giver lærerne med
bestemmelse vedrørende nogle af skolens forhold. 
Rådet kan foretage indstillinger til direktoratet 
eller fællesudvalg om forsøgsundervisning, års
prøver, introduktionsdage, undervisningsmidler, 
stipendier m .m.
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Rådet skal høres (udtale sig) om ekskursioner, 
studieture, byggesager, antal af klasser og gren
hold, fag- og timefordeling m.m.
Elevrepræsentanter er indbudt til - uden stemme
ret - at deltage i rådets møder. Ved enkelte punk
ters behandling må elever dog iflg. loven ikke være 
til stede.

MANDAGSMØDET : Hver mandag kl. 10,40 er der 
møde i festsalen for alle skolens lærere og elever. 
Her kan enhver, som har 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 10 min., som er lagt til næs
te time), så der er på dette møde kun plads til de 
korte meddelelser. Det er meget vigtigt at møde 
op til mandagsmødet, da der ofte bliver givet be
sked om væsentlige ting.

OPSLAGSTAVLER : På skolen er der tre opslags
tavler. En i sydfløjen - det er elevernes, en ved 
festsalen - også den tilhører i udstrakt grad ele
verne - og endelig en i nordfløjen (ved opgangen 
til kontor og lærerværelse), og på denne opslås 
alle de officielle meddelelser, f. eks. hvilke lære
re der er fraværende, hvilke skemaændringer der 
evt. er foretaget. Det er klogt daglig at slå et 
slag forbi denne tavle - der kunne stå noget af 
interesse for dig. Der findes også andre opslags
tavler, mere "lokale": Studievejledernes, historie
lærernes , samfundsfaglærernes, geografilærernes 
etc. SU-opslagstavlen findes på lærergangen.

PEDEL: Pedellen er den person, der skal sørge 
for at alt det praktiske 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.
På den måde vil alting komme til at gå lettere. 
Pedellen: Jørn Lund, pedelmedhjælper Olaf Rømer. 
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RENGØRINGSDAMER : Rengøringsdamernes arbej
de er at gøre rent ikke at rydde op efter jer.
Sørg derfor for, at der er ryddet pænt op i klas
selokalet , når I forlader det, at stolene er sat pa 
plads etc.

RINGETIDER: 8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
9,55 - 10,40 

10,50 - 11,35 
12,15 - 13,00 
13,10 - 13,55 
14,05 - 14,50 
15,00 - 15,45 
15,55 - 16,40 
16,50 - 17,35

SNE : Hvis det er voldsom snevejr eller fygning, 
og du er i tvivl om skolen har åbent eller ej, så 
lyt enten til regionalradioen eller ring på skolens 
telefonnummer. Fra kl. 6,3o vil der sådanne dage 
være telefonsvarer, der giver besked om, skolen 
er åben eller lukket.

STUDIEVEJLEDERORDNINGEN : Til hver klasse er 
der nu knyttet en studievejleder. Denne studievej
leder har ansvar for, at I får studieteknik, gren- 
valgsorientering/tilvalgsorientering og erhvervs
orientering. Herudover skal studievejlederen stå 
til jeres rådighed med hensyn til personlig vejled
ning, det gælder både økonomisk, socialt, psyko
logisk etc. I bør aldrig være nervøse for at gå til 
jeres studievejleder, som er jeres advokat i denne 
sammenhæng, og studievejlederen 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 indtægtsbestemt, og oplysninger om støttebereg
ninger kan fås på kontoret, hvor også ansøgnings
blanketter udleveres.
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Elever under 18 år kan ikke søge Statens Uddan
nelsesstøtte, men henvises til at søge "ungdoms
ydelse" i deres bopælskommune.

TERMINSPRØVER : For 3g-klasserne skal der hvert 
år arrangeres to terminsprøver.

UDVALG : Skolen har følgende udvalg, hvori ele
verne er repræsenteret:
Fællesudvalg
Stipendieudvalg 
Forskønnelsesudvalg.

UNGDOMSYDELSE : For de elever, som ikke er 
fyldt 18 år, og hvis forældres indtægt ligger un
der en vis grænse, kan der hos bopælskommunen 
opnås ungdomsydelse efter gældende regler. 
For elever over 18 år se under SU.

LEGATER

HENDERS LEGAT

Afdøde lektor K.V. Hender fra Kalundborg 
har i fundatsen til sit legatfond bl. a. betænkt 
elever fra Rønne Statsskole ved den årlige le
gat ud deling.

Legatet uddeles i én eller flere portioner på 
ca. 5.000 kr. til gymnasieelever, når de dimit
teres fra skolen. Det er en betingelse for mod
tagelse af legatet, at ansøgeren agter at fort
sætte sine studier ved et af Danmarks universi
teter eller højere læreanstalter med embedseksa
men for øje.

Ansøgninger, hvori der også skal gøres rede 
for ansøgerens økonomiske forhold, sendes 
hvert år inden en bestemt fastsat dato i april/ 
maj.

58



FLØJSTRUPS LEGAT

I henhold til den for maleren Knud Fløjstrups 
mindelegats fundats, uddeles dette legat årligt, 
og skal tilfalde én eller flere værdige og træn
gende mandlige studenter fra Bornholm til gen
nemførelse af studier ved universitetet eller 
læreranstalt eller til gennemførelse af anden 
uddannelse.

Der blev i 1983 uddelt 4 portioner à 4.000 kr.
Skriftlig ansøgning sendes til legatets admi

nistrator, landsretssagfører Erik Kragh Laurit
zen, Vester Voldgade 90, 1552 København V, 
og sammen med ansøgningen udbedes skatteattest, 
afskrift af eksamensbeviser, udtalelser fra sko
le, universitet, læreanstalt eller lignende.

Ansøgningsfrist: 15. maj.

Ved translokationen 1983 har følgende elever 
modtaget præmier og legater:

Kjeld Frederiksens mindelegat: Georg Madsen 3u
Major Lundorfs legat: Susanne Rasmussen 3y 
Lektor Bertelsens legat Aviser til eleverne
Stampes legat: Birgitte Hansen 3a
Lunds legat : Kirsten Strand-Holm (student 1978)
Moltkes legat: Anette Holm 3c
Stipendiefonden : Mogens Dam 2p
Lektor Henders legat: Karina Carlsen 3y

Stig Sonne-Larsen 3u
Jens Frederik Olsen 3x
Morten Winkler 3a

Fløjstrups mindelegat: Ole Stibolt, stud.med.
Lars Boesen, stud.mere.
Lens Lindgren Ingemanssen 
stud.med.
Ole Christensen, stud.mere.

Musiklegat: Jesper Juellund Jensen 3y
Jan E. Bertelsen 3z
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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 ele
ver i Assurance-Compagniet Baltica. Præmien er 
5 kr. pr. elev og opkræves ved skoleårets begyn
delse.

Forsikringen dækker de tilmeldte elever under 
deres ophold i skolen, på deres vej til og fra sko
len, samt under udflugter, der arrangeres og ledes
af skolen., dog kun inden for Danmarks grænser.

Begravelseshjælp
Ved invaliditet som følge af 
ulykkestilfælde
Tandbehandlings- og kurud
gifter som følge af ulykkes
tilfælde, maksimalt 5% af in
validitetssummen

kr. 5.000,-

kr. 40.000,-

kr. 2.000,-

Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad 
på 30% eller derover, ydes en tillægs er staining på 
lige så mange procent af invaliditetserstatningen, 
som invaliditetsgraden udgør.

TRANSLOKATION.

Arsafslutningen finder sted lørdag den 23. juni 
1984 kl. 10,00. Elevernes forældre og andre inter
esserede er velkomne til at overvære denne.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. au
gust 1984. Alle nye gymnasieelever og HF-kursister 
begynder kl. 10,00. Alle andre elever kl. 11,00.

Rønne, maj 1984. Bjørn Henriksen
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17. Ärh.

18. Ärh.

1850-92

1903

1970

1979

Skolen var således fra starten en 
latinskole for hele øen, men efterhån
den knyttedes gradvis i løbet af det 
17. og det 18 århundrede en dansk 
skole for Rønne købstad til dens virk
somhed. Men vanskelighederne var 
hermed ikke forbi. I tidens løb har 
skolens former gentagne gange under
gået store forandringer, idet snart 
den ene, snart den anden afdeling 
har været lukket, ligesom skolen til
svarende optræder under forskellige 
betegnelser. Således degraderedes 
den 1850-92 til blot at være "Rønne 
højere Realskole", hvorved de to sid
ste klasser af latinskolen blev skå
ret væk. Sit nuværende navn fik sko
len 1903, da den indrettedes med en 
nysproglig og en matematisk-natur- 
videnskablig gymnasieretning. 1970 
dimitteredes det sidste hold realister 
fra skolen, der samtidig føjede et HF- 
kursus til sin virksomhed.

Hvor den ældste, kendte skole har 
haft sin beliggenhed vides ikke. Tro
ligt 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. 1790 flyttedes bygningerne til 
den nuværende plads ved byens æld
ste hovedgade, Storegade, idet rek
toren der havde købt den afdøde by
fogeds gård, som han udlejede til 
skole. På dette sted er der næsten 
blevet bygget uafladelig siden. De 
ældste bygninger på stedet erstatte
des 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 beslag
lagdes til andre formål - og de på
følgende russiske luftbombardementer 
i maj 1945, der medførte nogen skade 
på bygningerne.

Efter større ombygninger afsluttet 
i 1970 og 1979 står skolen stort set 
færdigbygget i sin nuværende skik
kelse efter tegning af kgl. bygnings
inspektører K. Gottlob, Ths. Havning 
og H. Kønig.



ELEVORGANISATIONER

VESET

- lokal elevorganisation - 
arrangerer fester, kul
turarrangementer m.v.

DGS

(Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning).

- landsdækkende elevor
ganisation med gymnasi- 
e- og uddannelsesmæs
sige mål.

GLO

(Gymnasieelevernes Lands
organisation).

- landsdækkende elevor
ganisation med gymnasie- 
og uddannelsesmæssige 
mål.
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LAK

(Landsorganisation af Kur
susstuderende).

- landsdækkende organisa
tion for kursister.

ELEVRAD

- elevernes lokale repræ
sentative organisation.

KFS

(Kristligt forbund for stu
derende og skoleungdom).

- landsdækkende organisa
tion for frivilligt folke
kirkeligt arbejde.

KG

Konservativ gymnasiefor- 
ening.


