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SKOLEÅRET 1977/78 VAR DET SIDSTE ÅR, HVOR "STENHUS KOSTSKOLE" VAR 

EEN SKOLE, BESTÅENDE AF EN GRUNDSKOLE MED 6.-9. KLASSE OG REALKLAS. 

SAMT ET GYMNASIUM MED NYSPROGLIG OG MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIG 

RETNING OG ET H.F.-KURSUS.

PER 1/8-1978 OVERTAGER VESTSJÆLLANDS AMT OVERBYGNINGEN, SOM KOMMER 

TIL AT REDDE: "STENHUS GYMNASIUM & HF-KURSUS", MENS GRUNDSKOLEN FO. 

SAT VIL VÆRE OG HEDDE: "DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENHUS KOSTSKO 

MED EN KOSTAFDELING OMFATTENDE CA. 71 ELEVER AF BEGGE KØN OG PÅ AL. 

KLASSETRIN. SKOLEN ER I DE SENESTE ÅR VOKSET GANSKE ANSELIGT, SÅLE 

AT VORT SAMLEDE ELEVTAL VED DET NYE SKOLEÅRS BEGYNDELSE LIGGER PÅ i 

KRING 1000 MED ET TILSVARENDE LÆRERKORPS PÅ CA. 85.

ALLE VI, SOM DAGLIGT ARBEJDER PÅ STENHUS - SOM SKOLEN/SKOLERNE NOK 

ALTID VIL HEDDE FOR OS - REGNER DOG IKKE MED AT MÆRKE NOGET VIDERE 

TIL DEN FORESTÅENDE, FOR OS AT SE RENT KONSTITUTIONELLE ÆNDRING. V. 

VIL NATURLIGVIS FREMOVER LEVE HER NØJAGTIGT SOM FØR, BLANDT STORE I 

SMÅ. LANGT.SNARERE VIL 1978 OM NOGLE ÅR KOMME TIL AT STÅ FOR OS SOI 

DET ÅR, HVORI VI INDFØRTE "HJEMSTAVNSMODELLEN", DEN UNDEROPDELING 

AF SKOLENS MANGE MENNESKER, VI HAR VALGT AT ARBEJDE I FRA 1/8-78.

Om det kommende åns iontøb, speelett den ^ønste ugestld, kommen, de. 

tit atte benønte og Intenessenede "INTRO-7 S" midt på sommenen. Hen., 

vlt man kunne ^Inde planen ion INTRO-dagene, oplysningen om klasse 

sammensætning, ktassetænene, lokalen, planen oven hele den nye sko. 

oplysningen om skotens inemtldlg e stnuktun, m. m. m.

STR, IC, LC i WT, AT, BW. 
Intno-udvalg et.
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UDGIVET AF GAMLE 
DRENGE, den 4. september 

1956

“Der var engang..,

Redaktion:

RENÉ VEJLSGÅRD
NIELS-JØRGEN KAISER

Forretningsfører:

BJØRN WALDMANN

... ja, således starter overskriften til for
sideartiklen på denne 22 år gamle udgave af 
PROSIT, de gamle Stenhus-drenges blad, udkommet 
på fødselsdagen den 4. september. Fra dette 
blad har vi taget en artikel af forhenværende
rektor Hass, en artikel, som da den blev bragt
hér i 1956 allerede var historisk. Redacteurerne
kunne ikke stå for et lille nostalgisk "suk",
som I kan læse på siderne 8-11.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
PROSIT, Der var engang... 
Studenterne fra 1977 
Realisterne 1977 
H.F. 'erne 1977
Legater & præmier 1977 
NYTTIGE TELEFON-NUMRE 
"Da Stenhus blev skole" 
Stenhus' lærere 1977-78 
Lærerkandidater, spec, "jobs" 
Karaktergivning <S vidnesbyrd 
Skolens organer: lærerråd 
lærerforsamling 
Samarbejdsudvalget (SAU) 
"Pluk" fra skolens hverdag 
Stenhus Kostskoles Bestyrelse 
Oversigtsplan over HELE skolen

s. 2
s. 3
s. 4 - 5
s. 5
s. 6
8. 7
s. 6
s. 8-11
s. 12 - 14
8 . 14
8. 15
s. 16 - 17
s. 18
s. 19 - 20
s. 20 - 23
s. 23
s. 2 4

De ting, som I mangler heri, kommer sandsyn
ligvis med i INTRO-heftet senere på sommeren.

Ib & Lene CasseIgreen, red.
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STUDENTEREKSAMEN 1977

NYSPROGLIG LINIE A

AIRING, PouZ 
ANDERSEN, Kititen 
ANDERSEN, UZfaeke 
BOLLHORN, Ralph 
PELFS, Tinne 
DUFOUR, Peten 
HANSEN, Suianne 
HOLMEN, Petet 
HVID, Anneliie 
JENSEN, Kunt 
JENSEN, Liie 
JENSEN, Tina CamMo 
JØRGENSEN, Jytte Betit 
KRISTENSEN, Ellie 

LEER, Mantin 
NIELSEN, Anne Dotit 
NIELSEN, Lene Blagitte 
NOER, Peten 
POULSEN, Anne 
SCHMIDT, Lone 
SKRÆPGAARD, Bente 
SØRENSEN, Jytte 
WIKSTRøM, Gitte 
OSTERGAARD, Jane

NYSPROGLIG LINIE B

ANDERSEN, Helle 
BIRKEDAL, Casten 
BRUS, Marianne 
CASPERSEN, Ellen Skovbæk 

CHRISTIANSEN, Lene 
FLVGGE, Steen
HANSEN, Liibeth Nygaand 
HANSEN, Merethe 
JAHN, Ham Bnemhotm

+ = ho it elev 
n - natun^agtlg

JAKOBSEN, Marianne 
JENSEN, Etiebeth 
JOHANSEN, Mona van Gaevet 
JØRGENSEN, laAZ Raun 
KRISTENSEN, Mette 
LARSEN, Michael 
MARBOE, Einte 
MARTINSEN, Anne 
NIELSEN, Jytte 
NIELSEN, Pia 
NIELSEN, Vibeke 
NIELSEN, Yvonne Viikum 
OLSEN, Anne Manie Budde 
PORRET, Marianne 
SORENSEN, Ingen. Floht

MATEMATISK LINIE X

BANG-JENSEN, Stig 
CHRISTENSEN, Gtethe 

n CHRISTENSEN, Jan 
CHRISTIANSEN, Hentik 
GEERTSEN, Ida Dyhtbetg 

n HANSEN, Cauten
HANSEN, Gtegeu Ib

HANSEN, Llibeth Stonm
HANSEN, Nieli Jetgen 
HENRIKSEN, Kin

JENSEN, Hanne Søndengaand 
JENSEN, Villy
JOCHUMSEN, Eino Johannei Hatbo 

n LAURSEN, Matgit
LERCHE, Bo Tkayien

LUND, Pteben
NIELSEN, Tove

PEDERSEN, (Anne-Wotthe 
PEDERSEN, Thenket

n SCHMIDT, Lene
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SORENSEN, Liåbeth

THOMSEN, Hennik

MATEMATISK LINIE Y

ANDERSEN, Bo HJøtdike 
ANDERSEN, Cans ten 
DALSKOV, Anne^ue 

ENGELE, NZeii OEa^ 
JENSEN, Henning Nymand 
JENSEN, René Kauten 
JENSEN, Steven 
KARLSEN, Sanne 
KROGH, Kniåtian 
KURE, Kniåtian 
LARSEN, Jenå Enik 
LARSEN, Pen To(i 
LINDSTED, Sønen 
NIELSEN, Inge Manie 
NIELSEN, Lene 
PETERSEN, Anne Ahimann 
PETERSEN, Gannan 

PETERSEN, Uffe 
SCHMIDT, Michaet 
SØRENSEN, Ctauå Seien 
SØRENSEN, Hennik Peten

MATEMATISK LINIE Z

AHLEFELDT-LAURUIG, Fnedenik
n ANDERSEN, Inge Nondgaand 

ANDERSEN, Jenå ACs 
ANDERSEN, Lisbeth Bjønndat 
ANDERSEN, Stig Anken
APPEL, Lone 
BRØKER, Ida 
DAHL, Jette Vennen 
FOGED, Låns 

HANSEN, Hennik

n

HANSEN, Utta Annette 

HVIV, Manianne 
JENSEN, Kim Tage 
JENSEN, Steen 
LASSEN, Bjønn 

NÆSBORG, Lone 
PEDERSEN, Jeåpen Ais

+ PETTERSSON, Pneben Sandbeng 
RASMUSSEN, Jens Chniåtian

SANDAL, Enting
TOFTE, Modi

TOUBRO, Sønen

REALEKSAMEN 1977:

+ ANDERSEN, Hennik h/ittgnen

+ BARLEBO, Madå
+ BOSERUP, Monten

+ FAGERLUND, PenniUe
+ FRANDSEN, Tine Lykke 

HANSEN, Jan Enik

+ HERSLAND, Cicuaå
HAAGENSEN, UUa

HVID, Tonben > 4
+ HøEGH, Jenå Chniåtian

+ HØJLUND, Madå '
JENSEN, Donte Dunst .

+ JENSEN, Kant Lennant ] 
JOHANSEN, Pia

+ KRISTENSEN, Lene Pia
+ LEMCHE, Matene

OLSEN, Ote
PETERSEN, Enik Nondåtnøm

+ ROSTELL, Ktaaå
SAMUELSEN, Jan Bonde

VEJBÆK, Anne
+ WESTERBERG, Jeåpen

HARTMANN, Kan&ten Wagnen
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H.F.-EKSAMEN 1977: 2.HF Q

2.HF P

ANDERSEN, Hani 
ANDERSEN, Mttdned 
ANDREASEN, Hette 
BUNDGÅRD, KiAiten

+ CHRISTENSEN, Mi.cha.et Eike 
CHRISTIANSEN, Suianne 

HANSEN, Bente SetvageA. 
HANSEN, Janne MåAup

IBSEN, Vibeke 
JENSEN, KiAiten 

JENSEN, Manianne 
JUNKER, FAiti 
KRISTENSEN, Benny 
LARSEN, Hanne 
LARSEN, LauAtti 
LARSEN, LU 
NIELSEN, Hette 
PETERSEN, KiAiten 
PETERSEN, Pia 
STAUSHOLM, Sotvetg

I
NOGLE NYTTIGE TELEFON-NUMRE:

CHRISTENSEN, Bodtt '■ W

FISCHLEIN, Utta

HANSEN, Gent

HANSEN, Ote
JAKOBSEN, Kjett Uetvitud.]
JENSEN, Gitte Timm

JENSEN, LaAi Bomhott

JENSEN, Patte Haugånd

JEPPESEN, Kön

KOSTER, Henttk

LARSEN, Leif, Ote

LARSEN, Nieti
LAURSEN, Gnete BangigoAd

MADSEN, Uti
PEDERSEN, Lttetotte

PEDERSEN, ToAben

PETERSEN, Inge Menete 
PETERSEN, Steen Ahtmann 
SVENDSEN, Jan

STENHUS' KONTOR,

Rekton KJELD KOLDING

9,00-12,00

10.30 ■ 12.30

(03)43.02.69.

(03)43.17.10.

Skoteimpekten BØRGE PEDERSEN

LxAenvaiAeti etne

12,00-13,00 (03)43.65.00

(03) 43.53.61. i 43.69.24
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LEGATER & PRÆMIER 1977:

Ved skoleårets afslutning i 1977 blev 
Georg Ulrich's mindelegat tildelt 
MARTIN LEER, 3.s.a.

ERIK STORR's mindelegat til realist 
for god opførsel og bedste person
lige egenskaber blev givet til 
KLAUS ROSTELL, S.real.

Jørgen Bertelsens legat til elev 
i realklassen, som ved sit arbejde 
og sin opførsel, ikke mindst i for
hold til de mindre drenge i det for
løbne år, har gjort sig fortjent til 
en sådan belønning. Der skal ikke 
tages trangshensyn: til CARL LENNART 
JENSEN, 3.real.

Kitt's legat, stiftet til minde om 
cand.jur. Carl Adolf Jacobi (dimitt. 
1931): til KIM KRISTENSEN, l.m.U.

Skolens legat til H.F.'er for god 
indsats i regning og matematik: til 
ULF MADSEN, 2.HF Q og skolens legat 
til HF'er for god indsats til: OLE 
HANSEN, 2. HF Q.

Axel Hjelm Schmidt's mindelegat til 
den elev i 2.realklasse, der har gjort 
sig bemærket ved en god flidsmæssig 
indsats og gode menneskelige egen
skaber: til HENRIK LARSEN, 2.real. 
Skolens bogpræmier for flid og inter
esse:

2.real A: METTE 3RAMK0W
2.real B: CHRISTIANE KAI PETERSEN
8.kl. A: LONE ANDERSEN
8.kl. B: KARIN VILLEBRO
7. kl. A: JESPER PEDERSEN
7. kl. B: HENRIK KASTRUP LARSEN
6. kl. : NIELS LETH PETERSEN 

"Småttelegatet".: fire gavekort å kr. 
100 til en elev i hver af de fire 
yngste klasser for godt kammerat
skab, udvalgt af kameraterne:

2. real A: HENRIK LUNDTANG
2. real B: HENRIK LARSEN
8. kl. A: JENS HEDEGAARD
8. kl. B: ANE MARIE PETERSEN
7. kl. A: HANS ERIK OLSEN
7. kl. B: CHRISTIANE LA COUR
S. kl.: JESPER CHRISTIANSEN

Lærerkollegiets bogpræmier: 
ELSE-MARIE KRISTENSEN, 2.sb, 
KAREN PARKUM, 2.mx.

Bogpræmie fra Holbæk-boghandler: 
IDA BROKER, S.mz.

Bogpræmie fra Institut Frangais til flink 
elev i fransk: KRISTIAN KURE, S.my..

Stenhusfaklen for god sportsånd og sports
resultater: STEFFEN THOR ADAMSEN, l.HF P.

Fiduspokalen: DANN PETERSEN, 2.my.
25 års-jubilarernes prænie: LONE NRSBORG, 
3.mz.

Rektor H.Edv. Hass & fru Hass' minde legat 
blev ved translokationen i 1977 uddelt til: 
stud.theol. FLEMMING OTTO NIELSEN, dim. 75 
stud, theol. ANNE PIA MADSEN, real 1961, 
der begge fik 1.500 kr.

"Nordlysef's legater fordeltes således: 
til en elev i gymn. el. HF, der i skole
årets løb har ydet en bemærkelsesværdig 
indsats til fordel for yngre kostelever: 
POUL ERIK JENSEN, 1.sa,

til en kostetet, der på det sportslige om
råde har gjort sig særlig bemærket: 
NIELS BROCKENHUUS-SCHACK, 7.A.

til en student, der ved flid og dygtighed 
har gjort sig bemærket i nysproglig afde
ling: BENTE SKRRPGAARD, 3.sa.

til en student, der ved flid og dygtighed 
har gjort sig bemærket i naturfaglig af
deling: INGE NORDGAARD ANDERSEN, S.mz.

til en student, der ved flid og dygtighed 
har gjort sig bemærket i matematisk-fysisk 
afdeling: IB GREGERS HANSEN, 3.mx.
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Rektor H. Edv. Hass fortæller: ----

I tolv år havde jeg været lærer ved 
københavnske gymnasieskoler eller, som 
det dengang hed, latin- og realskoler. 
Den ene var en meget moderne skole, 
vistnok datidens mest moderne skole, 
med stor interesse for gymnastik og 
boldspil, med sløjd for alle de mindre 
klasser og andet mere, som datidens 
skoler ellers ikke gav sig af med. Den 
anden var ret gammeldags med størst 
interesse for det boglige arbejde, og kun 
så småt tvunget af tidsånden gik man 
med til at lade eleverne spille lidt fod
bold i sommertiden. Begge skoler havde 
for samtlige mellemskole- og gymnasie
klasser seks timers daglig undervisning, 
og ved begge skoler blev jeg vidne til, 
at ikke blot de mindre elever, men også 
adskillige af de største i de sidste, eller 
i alt fald i den sidste time var så trætte 
og blege og gabende, at man var klar 
over, at udbyttet af undervisningen var 
meget ringe. Når ikke engang gymna
stik og friluftsspil, som man dengang 
almindeligvis anså for „rekreerende", 
og håndarbejde som sløjd var i stand 
til at hindre denne slaphed i de sidste 
skoletimer, blev jeg hurtigt klar over, 
at der kun var eet at gøre, hvis man 
skulle have elever i hele skoletiden: For
korte dagens skoletimer, så den samlede 
daglige undervisning ikke blev seks 
timer, men noget mindre. Endvidere for
stod jeg, at gymnastik og friluftsspil 
ikke var „rekreerende" i den forstand, 
at når man bare havde dygtig meget af 

det, så ophævedes virkningen af skole 
arbejdet i klassen. Jeg forstod, at begg« 
dele bruger energi, nerve- og muskel 
kraft, og at det eneste, der kan fjernt 
træthedsvirkningerne, er hvile. Dermec 
var givet, at lang og regelmæssig natte 
søvn var en nødvendig sundhedsbetin 
gelse, og jeg vidste fra drengenes for 
tællinger, at københavnske skoledrengt 
i mange tilfælde fik for lidt søvn oj 
kom for uregelmæssigt i seng. Og ende 
ligt så jeg mange eksempler på dt 
uheldige virkninger af slikspiseri, sorr 
ødelægger smagen for sund, naturlig 
kost, og som børnene var stærkt for 
faldne til, en del af dem i alt fald, oj 
den regelmæssige anbringelse af er 
„shop“ i nærheden af hver skole talte 
jo også sit tydelige sprog i så henseende

Alle disse erfaringer, som jeg gik o^ 
samlede sammen inde på stenbroen 
hovedstaden, og som jeg søgte at fä 
solid grund under ved at læse om for 
nuftig legemspleje og sund levevis, til 
skyndede mig til at prøve på at lave er 
skole, hvor de mest fremtrædende ska 
vanker var fjernede så godt som det loc 
sig gøre. Jeg talte med mennesker der 
om, de sagde alle: „Du må jo være tos 
set, det går aldrig". Jeg samlede en 
aftenstund en del af de klogeste og for
standigste mænd og kvinder, jeg kendte, 
og udviklede for dem planen om en 
skole, som jeg mente, den burde være 
De var tavse, reserverede og rystede på 
hovedet. Alene min kone holdt med mig, 
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og det er jeg hende taknemlig for den 
dag i dag. Jeg sagde: „Jeg synes, vi skal 
prøve alligevel!" Og hun sagde: „Det er 
jeg villig til, og jeg skal hjælpe dig det, 
jeg kan“.

Vi blev efterhånden klar over, at en 
skole som den, vi tænkte os, måtte ligge 
på landet, og dermed var det så godt 
som givet, at det skulle være en kost
skole, hvor man så godt, det lod sig 
gøre, søgte at gøre det hjemligt for bør
nene, og at lade forholdene med lektie
læsning, værelse o. s. v. nærme sig det 
mest mulige til det, der findes i gode 
middelstandshjem. Både min kone og 
jeg var vokset op på landet — „bøh- 
landet“ hedder det vist i nutidens 
sprog — og havde følt glæden ved at se 
på og deltage i alle de sysler, som land
bolivet fører med sig ude og inde. Og 
vi var som voksne klare over, at det 
havde været en værdi for os at tage del 
i sådanne sysler, ikke blot i opvæksten, 
men en værdi for livet, fordi det lagde 
et eget sundt præg over vurderingen af 
mangt og meget. Det faldt derfor os 
begge naturligt at lade den tid, vi daglig 
ville gøre skoletiden kortere, blive an
vendt til alle slags praktiske sysler, som 
kunne skaffes ved landbrug, havebrug 
og husligt arbejde. Og således blev „ar
bejdstimen" til. Og da vi begge, min 
kone og jeg, var opvokset i hjem, hvor 
der rådede gudsfrygt og nøjsomhed, re
spekt for sandhed og ret, og vi havde 
erfaret værdien af dette i livets skole, 
var vi ikke i tvivl om, at vi ville gøre, 
hvad vi evnede, for at disse vort livs 
grundpiller også skulle blive skolens, 
selv om det er lettere tænkt og sagt end 
gjort, da der altid mellem så mange,

som en skole rummer, vil være nogle, 
der trækker i modsat retning og søger 
deres glæde i at gå på tværs af det, der 
er det rigtige.

Har disse principper nu vist sig at 
være rigtige? Da skolen begyndte 1906, 
var der jo meget af dens program, der 
var ganske ny og uprøvet, og adskilligt 
har indtil denne dag ikke været prøvet 
andre steder end på Stenhus. Forældrene 
viste sig i hvert fald fra første færd 
ikke bange for at betro os deres børn, 
tværtimod udtalte mange af dem deres 
glæde og fulde tilslutning til det, vi 
ville. Både den afkortede skoletid og det 
praktiske arbejde vandt udelt bifald hos 
forældrene. Hos drengene var tilslutnin
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gen ikke altid fuldt så god, skønt de 
allerfleste rent umiddelbart følte vel
været ved at være i have- og markarbej
de, som for en sund dreng altid er en 
naturlig syssel. Især mærkede man med 
tiltagende lys, sol og varme om foråret, 
hvor drengene nød tilværelsen ude. 
Knap så morsomt var det i de mørke 
efterårsmåneder med regn og kulde at 
ligge og rode i jorden i kartoffelmarken, 
men det hærdede, og det er sundt for 
karakteren ikke at give op og blive 
slave af blødagtighed. En enkelt gang 
havde der dannet sig et mindre opposi
tionsparti, som med en veltalende fars
søn som ordfører forebragte mig ønsket 
om at „slippe for arbejdstiden, da vi 
hverken skal være landmænd eller jord- 
og betonarbejdere“. Jeg erklærede mig 
ganske villig til at imødekomme deres 
ønske og sagde, at jeg så godt kunne 
sætte mig ind i deres tankegang. Og de 
levede en eftermiddag som triumfatorer 
ombølgede af beundring for deres mod 
og den opnåede succes. Adskillige be
gyndte at overveje, om de ikke skulle 
slutte sig til denne lykkeligt sejrende 
opposition, da det var i kartoffeloptag
ningens dage, omend vejret indtil da 
ikke havde været slemt. Næste dag blev 
som sædvanligt udendørsarbejderne ud
delt ved middagsbordet, og da alle 
„kulierne", som oppositionens flotte ud
tryk lød, havde fået deres arbejde an
vist, lod jeg dem gå, og den fine portion 
blev tilbage, noget spændte på, hvad 
det skulle betyde. Jeg sagde til dem: 
„Jeg har aftalt med hr. N. N., at han 
kommer og giver jer matematiske op
gaver, så I kan bare gå over i klassen." 
Hvad de så også gjorde. Om eftermid

dagen kom en ordfører — en anden — 
fra dem og spurgte, om det var menin 
gen, at de skulle have matematik hve: 
dag, hvortil jeg svarede: „Nej, somme 
tider skal I have regning, og somme 
tider engelsk stil." — „Ja", betroede 
han mig så, „vi havde jo tænkt, at v 
skulle have fri." — „Det kan der ikke 
være tale om", var mit svar, „skoletider 
her i landet er jo normalt 6 timer, o£ 
når vi deraf bruger I1/? time til prak 
tisk arbejde, så er det en del af skole 
undervisningen, og vil man være fri 
taget for den undervisning, må man na 
turligvis have anden undervisning i Ste 
det, hvad jeg altså er villig til at ladt 
jer få." — „Nej, så vil vi alligevel hel 
lere i arbejdstime igen", var det nogei 
spagfærdige svar, hvormed strejken vat 
endt, og rygtet om dens forløb har værel 
nok til at hindre gentagelser. Og nål 
man nu bagefter taler med dem blandi 
de gamle drenge, som er blevet fornuf 
tige og dygtige mænd, så siger de alk 
som een, at det praktiske arbejde havde 
de vældig godt af, selv om de ikke altid 
var lige begejstrede for det, mens de gik 
i skole. Men hvem af os andre er altid 
lige begejstrede for det, vi skal udretter 
Og er det ikke sundt at udføre noget, 
man ikke har lyst til, blot fordi det nu 
engang er ens pligt? Jeg mener jo.

Og som det gik de små blødagtige og 
forvænte gutter med det praktiske arbej
de, der ikke smagte dem, men alligevel 
efterhånden blev dem en kilde til sund
hed og selvopdragelse, sådan også med 
maden. At børns mad ikke skal være 
raffinement og gourmandkost, forstår 
alle. At den bør indeholde noget mælk 
og plantekost var den gang ikke så er
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kendt som nu, og adskillige var hjem
mefra opflasket med en hel del kunst
præparater og — forsikrede mødrene — 
„kan ikke få havregrød ned". Den slags 
meddelelser blev altid „taget til efter
retning“, og 8 dage senere så man regel
mæssigt en regulær portion havregrød 
forsvinde hos den lille fyr, der „ikke 
kan få havregrød ned.“ Børn skal have 
den næring, de trænger til, både i kalo
rier og i vitaminer, men de skal ikke 
have lækkerier uden ved festlige lejlig
heder. At der var forkælede knægte, 
som foredrog for kammeraterne, hvor 
rædsom kosten var, og hvad han — 
foredragsholderen — havde været vant 
til, er den slags ting, man må finde sig 
i og ikke skal gøre for meget ud af. Det 
viste sig, at de trivedes, blev sunde og 
stærke og faste i vævet af den kost, de 
fik, og det var hovedsagen.

Vi anså det fra første færd for rigtigt, 
at børnene ikke kom under stadig tilsyn 
og kontrol, men fik lov til selv at have 
ansvar for deres opførsel og anvendel
sen af deres tid. Alle de, der kunne tåle 
denne tillid og denne frihed, rankede sig 
under den, men der var naturligvis også 
altid nogle, som sløsede tiden bort og 
forstyrrede de andre. De måtte så under 
kontrol med lektielæsning og måske 
med mere. Vi søgte at vise drengene til
lid, så længe de ikke havde vist, at de 
ikke var den værd.

Den tid, der ikke var optaget af lek
tielæsning om eftermiddagen, søgte vi 
at få udnyttet fornuftigt for de smås 
vedkommende ved at ordne højtlæsning, 
sport, gymnastik, sløjd o. lign. Også 
søndagene søgte vi at hjælpe dem til at 
få noget fornøjeligt ud af, medens de 
store fik lov til at disponere frit over 

deres fritid, så længe de ikke havde vist, 
at de misbrugte den. En vis risiko er der 
naturligvis altid ved denne ordning 
fremfor den stadige kontrol, men kan et 
menneske vokse åndelig talt uden den 
frihed, som altid medfører risiko? Jeg 
tror det ikke.

I 1911 indrettede vi republikken „Vo- 
lo“, hvor 11 drenge, der selv vælger de
res formand, fik lov til at leve i udstrakt 
selvstyre. Vi havde gennemgående glæ
de af dette eksperiment.

Hvor godt eller dårligt det iøvrigt er 
lykkedes skolen at gennemføre, hvad 
der oprindeligt blev planlagt, er det an
dres sag at dømme om. Nogle vil fælde 
en mild dom, andre en streng — ingen 
af dem måske helt uhildede. At der er 
en flok, der ser tilbage på deres skoletid 
med glæde, har vi i årenes løb fået man
ge beviser på, og at der også findes ele
menter, der rakker skolen til, er vi ikke 
ukendte med. Det får være, det hører 
nu engang med til det ufuldkomne men
neskelivs vilkår. Hver jul får min kone 
og jeg endnu i hundredvis af hilsener 
fra gamle drenge, skønt det er ti år si
den, vi forlod skolen, og deri ligger vel 
en tilkendegivelse af, at de tænker ven
ligt på deres gamle skole og os.

Og når jeg i de senere år under sko
lens nye ledelse har været gæst ved fest
lige sammenkomster på Stenhus, har jeg 
i stigende grad haft følelsen af, at sko
len allerede nu, skønt den kun har en 
alder af 33 år, som er en kort årrække 
i en skoles liv, har dannet tradition, og 
at der er en kreds af gode mænd, for
henværende drenge på skolen, der står 
vagt om den og det mål, den sigter på.

10. maj 1939-
H. Edv. Hass.
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LÆRERE VED STENHUS KOSTSKOLE 1977/78:

adjunkt. TORBEN ANDREASEN 
matematik

(TA) 
43.46.13.

adjunkt SUSANNE HOLM 
fransk å pigeidræt

(SI
38.35.8.

adjunkt BENT BJØRNTOFT 
matematik

(BJ) 
43.33.47.

Uktot EGON JARLOV 
engeIsk

(E.
43.20.6.

adjunkt KLAUS BREMS 
biologi & drengeidræt

(KB) 
40.83.90.

adjunkt JENS TANGE JENSEN 
drengeidræt S fransk

IJ- 
43.62.7.

gym.tatteA IB CASSELGREEN (IC)
kostskoleinspektor', skolevej leder, 
dansk, latin, religion, 
maskinskrivning 43.00.96.

adjunkt LENE MLE CASSELGREEN (EC)
fransk S pigeidræt 48.85.15.

adjunkt TORBEN CHRISTENSEN (TC)
geografi 43.42.44.

adjunkt LENE VUUS (ED)
historie, oldtidskundskab, 47.15.66.
samfundsfag

adjunkt EDITH ENEVOLDSEN (EE)
geografi & pigeidræt 02-95. 40.54.

timetsneA. METTE GARDE (MG)
formning 45.69.43.

adjunkt INGE GI EDBERG (IG)
engelsk, latin, oldtidsk. 43.75.16.

adjunkt KIM GREGERSEN (KG)
dansk & russisk 46.16.05.

adjunkt CLAUS HANSEN (CH)
tysk, oldtidsk., ingen
historie,^ studievejleder.

tiktoA JØRGEN HANSEN (JH)
kemi <S fysik 43.26.62.

adjunkt JØRGEN BUGGE HANSEN (JB)
geografi & samfundsfag 48. 84.67.

UktoA BENTE HARBOE 1 (BH)
fransk & latin ral®] 43.20.19.

adjunkt JONNA HEEEELT (HE)
matematik & historie 39.34.20.

adjunkt VIBEKE HERTZ (VH)
historie S religion 43.58.53.

adjunkt THOMAS BOJE JENSEN (T.
dansk & historie 93.56.2.

. adjunkt VIBEKE ROSENMEIER JENSEN (VI 
fransk & dansk 48.54.6.

gym.tsAeA JØRGEN 0. JØRGENSEN (J.
dansk, samtidsor., matematik 43.40.6. 
drengeidræt, regnskabsføring

ttudiMitoA PELLE JØRGENSEN (P.
bio logi 43.06.0t

Lektor GUNVER KELSTRUP (G
dansk & tysk 48.34.9

adjunkt JETTE KJELDSEN (J
engelsk & dansk 43.72.2

AektoA KJELD KOLDING (K
historie & oldtidskundskab 43.56.0

adjunkt OLE KJÆR LARSEN (C
dansk & latin 01-46.71.3

gymnattetAtAeA LOTTE LUMHOLT (1
specialundervisning, historie,
religion, samtidsorientering. 47.33.L

adjunkt HEMMING MARTIN (H
engelsk £ psykologi, . j.
kostskoleinspektør V

tuneUAM. MARIA MARTIN (M
engelsk

ttmetnAM. KIRSTEN MIKKELSEN (K
forming <6 pigeidræt ingen

adjunkt SVEN ERIK MORSING (S
fysik & matematik 01-74.95.8

gym.t&AHA JØRGEN MØRCH (M
boginspektor 43.43.2
fysik, matematik, drengeidræt

adjunkt STIG HOLM 
historie & religion

(HO) 
46.34.96.

adjunkt BENTE OLSEN 
kemi & fysik

(B
43. 57. 0
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adjunkt BERIT PAL LISGÅRD (PA)
engelsk & tysk 43.64.09.

6kotetMpe.ktøA BØRGE PEPERSEN (BP)
matematik & drengeidræt 43.34.80.

adjunkt SVEND PEDERSEN (SP)
matematik & fysik 41.57.28.

ggm.oveAtzAeA ELSE PEIRUP (PE)
dansk, religion Æ tysk 43.38.73.

ggmnaittkt. HELLE LETH PETERSEN (HL) 
pigeidræt S svømning 43.27.25.

6t.te.ktoA JENS LETH PETERSEN (JL) 
studievejleder for HF 43.27.25.
historie & drengeidræt

adjunkt THORKIL K. PETERSEN (TP) 
kemi <8 fysik 43.72.21.

UktoA JØRGEN PRAEM (PR)
studie- & erhvervsvejleder 43.52.06. 
i gymnasiet; dansk

adjunkt DANIEL RADTLEFF (PR)
dansk S engelsk 45.69.43.

itudtetikt. STEN RASMUSSEN (SR) 
dansk & tysk 48.24.02.

adjunkt PETER ROHLING (RO)
engelsk 01-74.57.08.

tektoA HERBERT ROSENBAUM (HR)
kemi & fysik 01-42.93.68.

adjunkt BØRGE ROSSING (BR)
dansk 63.31.14.

adjunkt MICHAEL ROTHE (MR)
musik 01-12.05.52.

tektoA ROBERT SACHSE (SA)
latin, engelsk 8 43.16.37.
oldtidskundskab.

gymn.ZzAeA MARIA SCHNAKENBURG (MS) 
dansk, engelsk, tysk, 43.46.65.
biologi & geografi

ggm.tzAeA BIRGITTE STEEN (BS)
dansk, religion, historie 43.36.03.

tem.adj. ÅSE RAHBEK SØRENSEN (RS)
pigeidræt HF-tilvalg 43.48.18.

gym.tzABA INGE SØRENSEN (IS)
dansk, tysk & fransk 43.35.27. 

adjunkt CARIN THORSEN 
engelsk S fransk

tektoA LENNART TOFT 
tysk & fransk

(CT) 
36. 26. 06.

(TO) 
40. 88.32.

gym.tzAeA BIRGITTE TOFTE (BT)
engelsk & fransk 43. 48. 68.

adjunkt NIELS UGLEBJERG (UG) 
administrativ inspektor 43.75.64. 
matematik 
adjunkt AGNETE WAAGSTEIN 
biologi 

tektoA BENGT AASTEP 
skemalægger 
musik

(AW) 
36.51.55.

(AA)
60. 73.23.

FLG. LÆRERE HAR OGSÅ UNDERVIST:

timetzAeA HELLE BLINKENBERG (HB)
sang 43.76.87.

timetzAeA LENE DIEMER (PI)
biologi, geografi, historie 47.15.66.

timetzAeA NIELS BJERG HANSEN (NB) 
kostinspektør, matematik 43. 55. 55.

timetzAeA VIBEKE HELUIGH (HW)
tysk 43.78.09

timetzAeA JOHN JENSEN (TE)
matematik 43.01.92.

timetzAeA ERIK JØRGENSEN (JO)
gymnastik 43.17.53.

timetzAeA OVE BRUUN JØRGENSEN (OJ) 
religion 48.91.30.

timetzAeA ANNEMETTE KIRKEGAARD (AK) 
musik . 01-19.39.39.

timetzAeA MOGENS LARSEN (ML)
geografi, biologi, drengeidræt

timetzAeA (tkt) HENRY LUND (LU)
tysk 43.01.52.

timetzAeA BIRTHE MATHIESEN (BM)
biologi 

timetzAeA NIELS SONDERGAARD NIELS. (NS) 
samtidsorientering, drenge
idræt, geografi .



Hestekastanje Ahorn Lind

tZmeXawi MORTEN OLSEN (MO)
tysk 01-22.95.68.

ttmeXxwt BENT RABEN (RÅ)
fysik 43.78.09.

IMlxWt LISE STRØMVIG (LSI
pigeidræt 01-55.11.86.

timeZsAM. HANS AAGAARV SØRENSEN (HS) 
geografi £ biologi 43.80.45.

SKOLEN HAR I 1977/78 HAFT FLG.

LÆRERKANDIDATER:

i efterårssemesteret var caind.mag. 
HELENE KNAPP med fagene htitofuJL & 

tngzZtk kandidat hos CLAUS HANSEN, 
JENS LETH PETERSEN & INGE GILDBERG 
og PETER ROHLING. Samtidig havde 
eand.mag. PETER HOLST med fagene 
danik i hZitotZe. STEN RASMUSSEN, 

GUNVER KELSTRUP, JØRGEN PRAEM & 
VIBEKE HERTZ og JENS LETH PETERSEN 

som vejledere.

I forårssemesteret var aand. mag. 
BIRTHE ØSTERGAARV MIKKELSEN med 
fagene hZitoAie. i danik kandidat 
hos JØRGEN PRAEM, BØRGE ROSSING 
& VIBEKE HERTZ, JENS LETH PETER
SEN, mens cMid.phiZ. OLE SCHRAMM 
havde CLAUS HANSEN, STIG HOLM & 
LENE DUUS som Vejledere i faget 
hZitonnt. Endelig var nand.mag. 
DORTHE SCHIØTZ LARSEN med fagene A 

tngeZik & Latin kandidat hos flg. 
vejledere: PETER ROHLING, DANIEL 
RADTLEFF, INGE GILDBERG £ ROBERT

SPECIELLE FUNKTIONER: 

varetoges i 1977/78 af ...

Administrativ inspektion: 
adj. NIELS UGLEBJERG

Intern inspektion & bibliotek: 
tkt. EGON JARLOV

Boginspektion & papirindkøb: 
gymn.LæKtn JØRGEN MØRCH

Studievejledning for HF: 
tkt. JENS LETH PETERSEN

Studie- & erhvervsvejledning 
for gymnasiet:
Lkt. JØRGEN PRAEM, adj. CLAUS 
HANSEN & adj. KIM GREGERSEN

- og for Grundskolen: 
gymn.txh.e.n. IB CASSELGREEN

Skemalægger: 
Lkt. BENGT AASTED

Lærerrådets præsidium: 
formand: Lkt. GUNVER KELSTRUP 
næstfmd.: adj. LENE W.CASSELGREE 
sekretær: adj. BENTE OLSEN 
grundskolerepræsentanter: 
ikoLeZnipe.ktøn BØRGE REVERSEN 
gymn.tsAtn. JØRGEN MØRCH

Kostskoleinspektører: 
gymn.fsAe.A IB CASSELGREEN 
gymn.LsA.ex. HEMMING MARTIN 
NIELS BJERG HANSEN

Oldfrue: DORA JÆGERSØ
Køkkenchef: GRETHE NIELSEN
Økonomichef: KAREN MARG.KOLDING

Overpedel: MOGENS OLSEN
Pedeller: PETER LARSEN & 

SVEND LARSEN
Rektors sekr.: INGE HANSEN
Kontordamer: KIRSTEN ÅEN

I LIS MATTHIESEN
Bogholder: VAGN BJERGE
Kantinebest.: KAREN MARX
Kantinemedhjælp: KIRSTEN JØRGENS 

HANNE ANDERSEN,
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KARAKTERGIVNING:

Karakterskalaen anvendes på følgende måde:

13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.

11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.

10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.

8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.

5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.

00 : gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at realeksamen eller 

studentereksamen er bestået: (anvendes fra 8.klasse til III.G. & i HF) 
1) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakte

rernes antal,
2) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de reste

rende karakterer skal være mindst 13.

I 6.-7.klasse bruges nedenstående betegnelser i vurderingen af det 
daglige arbejde, idet disse elever ikke kan "dumpe" til eksamen:

Udmærket
Meget tilfredsstillende 
Tilfredsstillende
Jævnt tilfredsstillende 
Mindre tilfredsstillende 
Ikke tilfredsstillende.

VIDNESBYRD og KARAKTERER :

Der gives karakterer til alle gymnasieelever i decembe?: i ma/ttf, samt 
årskarakterer.
Vidnesbyrd gives efter flg. generelle regler: 

1) hvis karakteren er 00, 03, 5 eller 6.
2) hvis karakteren er ændret mere end én grad.
3) hvis læreren ønsker det.
4) hvis eleven ønsker det.
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Der gives vidnesbyrd på følgende tidspunkter:

OKTOBER: til elever i 2. og 3.G. efter de generelle reglers 3) og 4). 
DECEMBER: der gives vidnesbyrd i alle fag med 3 eller flere ugentlige 
timer til alle elver i I.G., uanset de generelle regler.
Der gives vidnesbyrd til 2. og 3.G. efter de generelle regler.
MARTS: der gives vidnesbyrd til eleverne i hele gymnasiet efter de 

generelle regler. 24.09.1974.

TORBEN

SKOLEN

LÆRERRÅDET:

§ 1. Ved alle 
skal der

b) På de gymnasier, hvor man også har HF, er lærerråd, lærerforsamli 
og samarbejdsudvalg fælles for skolen og kursus.

§ 2. Lærerrådet består af rektor, de tjenestemands- og overenskomstans 
lærere og andre lærere, der har været ved skolen mindst 2 år med 

timetal svarende til mindst halv stilling.

§ 3. Lærerrådet vælger af sin midte formand (ikke rektor), næstformand 

sekretær. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
b) Det kanl nedsætte udvalg, som afgiver indstilling til Lærerrådet, 
c) Valgene, som finder sted snarest efter skoleårets start, gælder 

normalt for eet år.
§ 4. Formanden indkalder til møde, mindst hveranden måned. Dog kan mød 

kræves af rektor eller en femtedel af rådets medlemmer. Indkalde 
opslås normalt med 8 dages varsel.

b) Dagsorden opslås som regel to dage forinden mødet, mens rådets me 
lemmer kan stille forslag til dagsordenen senest tre dage før. 
Eleverne/elevrådet kan ligeledes få optaget spørgsmål på dagsorde 
gennem Samarbejdsudvalget, dog kun om specifikke emner, (cf. d)).

c) Når forslag fra SAU behandles, har elevrepræsentanter ret til ude 
stemmeret at overvære rådets forhandlinger.



d) Elevrepræsentanter kan indbydes til -uden stemmeret at deltage helt/ 

delvis i Lærerrådets møder, hvis rådet er enigt heri, og det ikke 

drejer sig om sager:
A: der kan afgøres endeligt i Samarbejdsudvalget,
B: vedr. flg. emner: fordeling af flidspræmier, fastsættelse af prin

cipper for tildeling af gensidige vikartimer, vagttimer o.lign., 
evt. forholdsregler over for elever ved disciplinære forseelser af 
grovere karakter, time- & fagfordelingsplanen, stillingsopslag, 

indstillinger om stillingsbesættelser og vikartimers fordeling 

ved længere vakancer.

e) Medlemmerne har mødepligt; evt. forfald skal med angivelse af grund 
forud meddeles formanden. Møderne afholdes som regel uden for skole

tid .

§ 5. Lærerrådets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I til
fælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres 
protokol over forhandlinger og vedtagelser. Efter en afstemning an
føres dennes emne samt antal stemmer for og imod. Mindretalsstand
punkter kan forlanges protokolleret. Protokollen underskrives af for
manden på rådets vegne.

§ 9. Lærerrådets KOMPETANCE: Lærerrådet afgør/indstilier i flg. sager:
a) indstilling vedr. forsøgsundervisning,
b) anskaffelse/fbrnyelse af undervisningsmidler og større inventar

genstande inden for berammede bevillinger,
c) indstilling om anskaffelse/fornyelse af undervisningsmidler og 

større inventargenstande uden for berammede bevillinger,
d) fordeling af flidspræmier og stipendier, ved kostskoler også for

deling af fripladser,
e) fastsættelse af principper for tildeling af gensidige vikartimer, 

vagttimer, o.lign..

NB: Vedr. punkterne Ib) og 1c) bør Elevrådet høres mest muligt. Når de 
under punkt Id) nævnte stipendier og fripladser fordeles, har to af 
elevrådet valgte elever ret til at deltage i Lærerrådets forhandlin
ger.

§10. Lærerrådet skal høres om:
a) principperne for elevoptagelse,
b) evt. forholdsregler over for elever ved disciplinære forseelser 

af grovere karakter.
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d) time- & fagfordelingsplaner
e) stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser hvad ai 

går fagkombinationen,

f) budgetforslag,
g) byggesager,
h) årsprøvernes ordning og omfang,
i) vikartimernes fordeling ved længere vakancer,
j) ekskursioner,
k) skolelokalernes anvendelse til andet formål end skolens under

visning.

§11. Rektor orienteres om Lærerrådets afgørelser, indstillinger og udta

lelser via/ledsaget af protokollatet, der indeholder de fremsatte 

forslag og de afgivne stemmetal for hver enkelt sag.
b) Lærerrådet har ikke pligt ejheller ret til at udtale sig om den en

kelte lærers forhold.

LÆRERFORSAMLINGEN:
--------------------------------------------- SALAMANDER FIRBEN HØNE CHIMPANSE MENNESKE

§ 6. Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen.
b) Alle lærere bør være tilstede under forhandlinger om opflytning 

af elever. Pligt til at deltage i forhandlinger og afstemninger ha 

dog kun de lærere, der underviser den/de klasse(r), hvis forhold 
behandles.

§ 7. Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af rektor.

b) Lærerforsamlingens vedtagelser træffes ved almindelig stemmefler
hed. Der føres protokol over forhandlinger og vedtagelser efter 
rektors diktat. Er der holdt afstemning, angives dennes emne og an 
stemmer for og imod. Der vælges en sekretær for Lærerforsamlingen.

§12 . Lærerforsamlingens KOMPETANCE: Lærerforsamlingen behandler spørgs
mål om elevernes forhold i relation til deres standpunkt.

b) Forsamlingen skal - navnlig ved skoleårets start - drøfte eleverne 
arbejdsbyrde m.h.p. at opnå jævn fordeling såvel på ugens dage som 
på skoleåret.

§13 . Lærerforsamlingen behandler også spørgsmålet om elevers opflytning
i en højere klasse (dog ikke for HF-elever).
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b) Ved afstemning om elevers opflytning i en højere klasse har hver 
lærer ligeså mange stemmer, som hans/hendes fag har medtællende års- 
og eksamenskarakterer. Desuden har lærerne i musik/formning og idræt

c) hver én stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, 
fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er eg
net til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for el. 

imod. Derefter foretages, evt. efter en yderligere drøftelse, en an- 
dne og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stem
me i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. 
I tilf.a. stemmelighed træffer rektor afgørelsen.

d) Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fort
sætte i næste klasse, drøftes hvad man vil råde eleven til. Dette råd 

meddeles skriftligt eleven og forældremyndighedens indehaver, der der
efter træffer_afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.

____ $

SAMARBEJDSUDVALGET (SAU):

§14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og forhand

linger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sa
gers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

b) Samarbejdsudvalget træffer inden.for de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse vedr. fællestimer og studiekredse samt i flg. sager, der 
vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fritids
aktiviteter, arrangementer som skoleballer, skolekomedier, sports

stævner m.m.
c) SAU affatter desuden skolens ordensregler. Kan der ikke opnås enig

hed herom i SAU, træffer rektor afgørelse i sagen.
d) SAU kan ikke udtale sig om eller på dagsordenen optage sager, som 

vedrører skolens fag- & timefordelingsplan eller den enkelte lærers 

forhold eller undervisning.
Sager vedr. den enkelte elev kan kun behandles, hvis den pågældende 
elev er indforstået hermed.

§ 8. Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og 
elever, består af rektor som formand, formanden for lærerrådet, to 
lærere valgt af lærerrådet,og tre elever valgt af og blandt eleverne. 
Er der oprettet et elevråd, er elevrepræsentanterne elevrådets for
mand og to elever valgt af elevrådet blandt eleverne.
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b) Hvor der er oprettet HF-kursus, vælger lærerrådet yderligere e 
lærerrepræsentant, der underviser på kursus, og elevrådet yder 

en repræsentant blandt eleverne ved dette.
c) Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter sk 

årets begyndelse.
d) SAU indkaldes af rektor. Indkaldelse skal ske, når mindst tre 

lemmer forlanger det.

OM ELEVERNES ORGANISATIONER PA STENHUS SKRIVER VE SELV 1 
1NTR0-SKR1FTET, den kommen senene på sommenen.

FORSKELLIGE "PLUK" FRA SKOLENS HVERDAG:

Redaktionen gøn opmanksom på, at disse oplysningen en (nemkommet ved en sknit 
indsamling blandt ktasselanenne — ALLE klassens klassetanene. Kom du/I ikke 
i denne ovensigt, skyldes det manglende neaction (na eget hotd og kan ikke me 
nimetighed tagges nedacteanenne tit tast. (Vet en den med: den, den. kommen, (e 
til møtte, (ån (ønst ...)

AUGUST 1977:

SEPTEMBER:

7.

11.

14.

17.

IS.-23.

19.-23.

INTRO-dage (on de nye l.G.'ene og 1.HF.'ene, hvoni bl.a. indtage 
pnaktiske ting som bogudtevening, (otogna(ening, skemasknivning, 
teknik, m.m. Men denudoven van den musikalske indstag (na Pen Va 

Vaso Utso & - ikke at (ongtemme - den Kongelige, nejsende, Opena 
bnudstykken (na "Banbenen i Sevilla". Vagene sluttedes med en ve 
(est tit musik a( "blonkshop Band".

5.-12.: 9.a. van med Bingitte To(te og Bønge Pedensen på museums 
teatenbesøg i London. Og tit tandskamp på Wembley Stadion'.

Skotens INTERNE 1VRÆTSVAG, hovedsagelig annangenet a( eleven 
Ven van nonmat skolegang (na S—10, hvone(ten spants kampene begyn 
7.a. vandt (odboldtunneningen (on 6.- 9. ktassetnin.

Skoten blev vinden a( Venstnebtadets Tin-Tin Cup i (odbotd. 
Skotens gymnaste- S HF-eteven a( begge køn deltog i Gymnasieskol 
negionsstavne i atletik i Hastev. Pigenne tabte til vantskotdet, 
dnengenes gnuppe 1 blev nn. 2 og gnuppe 2 (vistnok] nn. 4 uda( 6 
9.b. tog med Ib Cassetgneen i bus tit en uges ophold på Spnachsc 
(4estendon( i Østnig.
Sa van med Gøngen t Rita Møneh på tej'nskote på Bonnholm: 
To(tegåndens Rideskole ved Gudhjem.

Ille tog på studietun tit Bentin med Sten Rasmussen.
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79.-22. 6., 7., og 8. klasse van på Lejnskoteophotd i Sønderborg, herunder en

hetdagsudftugt til Slesvig.
18.-25. Illb nød en tun. tit London tarmen med Robent Sachse og Inge Gildberg.

20.-26. 2.HF.p van ligeledes i London, med Jette. Kjeldsen.
20.-23. Fon de hjemmeværende arbejdedes den med en emneuge, tilrettelagt 

elever og Kim Gnegenten.

OKTOBER: 28.: Klassefest fon skotens 3 8. klatten.

NOVEMBER: 1. Yngste gruppe pigen vandt denet regions håndboUitævne cg gik videne 
tit finalen, den spilledet i Risskov 23-24/11. (Her tabte de flot). 

Men de havde det fornøjeligt tammen med tiæneren Lite Strømvig.
2. Fællestime: Ebbe Søndenniis talte om "Ungdomsoprøret 68", hvorefter

arrangementet afrundedes med en diskussion.
4.-11. 3.Real tog på Lejrskole tit Sejre med Vibeke Hetuiigh og Bent Raben.

16. jSffy I.b aflagde besøg på Louisiana's Pompei-udstitting med Inge Gitdbeng 
/SF og Claus Hanten.

29. I.x i I.y besøgte tammen med Jonna Heefett, Ote Kjæn Lansen 8 Svend

Pedersen Teknisk Museum, Louisiana’s Pompei-udstitting og sluttede 
dagen i Vet Kongelige Teater med forestillingen "Byg dig kun slot 
på slot".

30. 6.b havde klassefest, bistået af og sammen med Birgitte Steen.

VECEMBER: 8.: I.a drog på ekskursion tit Louisiana og Radiohusets koncertsal 
med Inge Gitdbeng og Michael Rothe.

12. Et udvalgt drengehold deltog i Volley -stævne i Roskilde (vandt ikke}.
20. Fællestime med Lasse og Mathilde's visen og musik.

21. Juleafslutning fon overbygningen i kantinen, med bt.a. korsang le-
veret af STENHUS-KORET. Ve sang:

Bach's Jesu bleibet meine Freude, Mozart'S Ave verum corpus og stut- 
’’t* tede med en negro-spiritual: This Little Light of mine.

21. Om aftenen van den julebal fna 20 tit 23 fon 8.-10. klasserne.

22. 6.-7. klasserne tog en Lille travetur i skoven inden juleafslutningen
i Festsalen.

JANUAR: 25.: Skoten havde to hold med til Volley- regionsstævne i Kalundborg, men

der var ingen vindere med hjem. Leder Lise Stnømvig.

FEBRUAR:

13.

8.b startede en indsamling tit fondet for 14 U-tandsbørn. 35 lærere
cg 24 klasser ville foreløbigt bidrage et år til at sikre disse U-
Landsbønn en bedre tilværelse.
7 .a var et besøg på Holbæk Museum.



20.-25.
21.

23.
24.

1 .kZuaenne og S.Reai’enne van. Z enh.ven.vipraktik.

FxZZeitime med Enhand Jaeobien, den nuttede i-ig ad Z et. opMg med 
e^ten^øZgende cLiikuiiion om "SkoZepoZitik. 78".
Skoten a^hoZdt ZndendøM ^odboZditsvne ^on pZgen.

Amatø nagten med. iang og muiZk, bZ.a. a^ 2.z., den ^onednog 2 iang 
a^ Anne LZnnet.

MARTS: 3.-5.: STENHUS-KORET deZtog i emmen med Ledenen MZehaeZ Rothe Z en kon-we

5.
7.

10.

16.

end på Fyn.

Skoten a^vZkZede iZn ZndendøM tannenZng £on dnengeiodboZd.

2.y naZua^agZige vtw med Tonten Chn-iitemen på ekikumZon tZZ Odi 
heamed og KaZundbong.

FzZZeitime: Pen. AnnoZdZ fiontaZte om iM iyn på kiuut med pd^Zg. 
dZikuaZon.
l.b dn.og på ekikuM-ton tammen med Inge GZZdbeng og Edith EnevoZdi 
tiZ Stevm og Faxe kaZkbnud.

APRIL: Tne gange kunne fioukeZZige aZdenikZaiien nyde Vnamatik-gnuppem 

ipinenede op^øneZie Jiutesen Raneh'i "Katnig NZddZng" Z Bønge 
RoaZng'i Zevende ZiceneistteZie. SkueipiZZenne van. aZZe eZeven, 
iondeZt inu 7. kZaae tZZ 1IT.G. En både pabtckumimæaZg og kamt 

nenZik mecei.
TEMA-VAG, tZZnetteZagt hovediageZZgt a/, Anette og WaZthen, 1.p,iai 

med Bo fina 2.y og Kim Gnegeuen. Temaet van.: "GymnaiZet, vonei an.b 

pLadt".
SkoZeni FORÅRSKONCERT. Mange ioukeZZZge kZaaen. deZtog Z et aZiZ 
pnognam, kvonui bZ.a.
EZgZZ Hamen iMompet) HändeZ’i manch, ^na "Judai Maeaabsui" 

6ab + 7ab: 4 iange
Stenhui-Konet: PnstonZui' Audite, iZZete, CoupenZn'i JubZZemu i 

GaitoZdZ'i Amon. vZttonZoia
EZgZZ Hamen (tnompetj PunceZZ!i ionate ion. Znompet

— Liibeth Anken & SZgne To fite iang: PunaeZZ'i Let ui wanden i 
My deaneit, my ^aZnut.

CZaui HemZand (bZok£Zøjte} tne damesatten a( C.F. FZiehen.

6ab + 7ab: 4 iange ^na “Kattejammennoek" 
"Lena ^ZZejien. ångang 78" med Zuke iange
2 .e + 1.a + 1.u iang ^Zene nyene ^oZkZcne-iange: BZaekbZnd, MamaL 

Bjønn HyZdknog: neeitenede digte a^ HaZ^dan Raimuaen 
AZZenup Ungdomikon, med banbeuhop-iange .-----
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20.

påtkejealen:

24.

MAJ: S.:

S.
21.-26.

Stenhut-Koaet: amealkantke tange, til tidtt "Sanna." lilntk?] 
Eitea panten van. dea dant tit lokale danteoaketiae.
Et blandet udvalgt hold deltog l badminton-kampe l Rot kilde tammen 

med Jent Tange Jenten.
3 .x vaa med Bøage Rotting på en komblneaet kunst- og teateaaejse 
l London — en ttoA oplevelse.
S .b havde betog af, kriminalassistent Rasmussen ^Aa Holbæk Politi, 

Idea dog Ikke kom l embedt med^øA).

7 .a vaa på orienteringsløb l Knudtkov.

S.b vaA samtidig på ekskursion til Holbæk Kriminalret.
S.b på lejrskole på Bornholm tammen med Elte PelAup og Jørgen Jørgensen.

bestyrelsen for STENHUS KOSTSKOLE indtil 31.03,1978:

1 repræsentant for forældre til kostelever:

Rettauaatlontchei Annelise Lindemann

3 repræsentanter for foraldre til dagskoleelever: 

Clv.lng. Ib Ankea Andersen, Holbæk 
Vlaektøa B. Boek-Peteaten, Holbæk 
Advokat John Richter, Nykøbing Sj.

3 repræsentanter for Stenhusfonden:

Vlaektea Hielt de Bang, Holte 

Kontoaehei Povl Gideon, Rødovae 
Høj'etteaeittagiøaea Tomat Chalåtenten, København

4 repræsentanter for Holbæk Byråd:
Boagmettea Aanold Søaenten, Holbæk 
Kommunelæaea Caatten Johanten, Holbæk 
Eau Geada Anthonlten 
Fau Allee Fabea

2 repræsentanter for Vestsjællands Amtsråd:

Fabrikant Aane Vllllng Hanten, Klake Eskllstaup 
Borgmester H. Kryger Sandal, Tølløse

1 juridisk, sagkyndigt medlem valgt af bestyrelsen:

Landtaetttagiøaea Hant Henalk Pouls en, Holbæk (ioamand).
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