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Vor nye nabo
Det Var naturligt, at alle, der havde noget med Stenhus at gøre, boblede af 
i takt med, at byggeplanerne blev realiseret. Det første afsnit blev taget

diverse prognoser viste sig,

i brug i 1976, og snart efter rum
lede maskinerne videre på en udbyg
ning, der skulle vare fardig i 1978. 
Forventningerne var meget store: 
flere klasselokaler, større opholds
arealer og endelig - en rigtig 
boldspi Ihal.

Det store spørgsmål var, om det 
kunne lade sig gøre at skabe et me
ningsfyldt pædagogisk milgø under de 
ny lokaleforhold. Mange planer blev 
diskuteret, så det var noget af et 
chok for os alle, da det i foråret 
1978 stod klart, at vi skulle starte 
med 11 klasser i l.G efter sommerfe
rien. Skulle det hele ende med, at 
Stenhus blev en studenter fabrik'.

Med megen velvilje fra elevers 
og læreres side gik det nogenlunde i 
skoleåret 1978/79. Men da det efter

at Stenhus pr. august 1979 skulle starte med
14-19 klasser i l.G, måtte alle reagere - lærere såvel som elever. Vestsjæl
lands Amtskommune erkendte, at dette var en uholdbar situation og traf den 
afgørende beslutning at oprette et amtsgymnasium i Asnæs fra august 1979.

Stenhus betragter ikke Asnæs som et aflastningsgymnasium for os, men 
først og fremmest som et helt selvstændigt gymnasium, der har sin berettigel
se ved at dække Odsherred gymnasiernas sigt. Vi håber, at vi i årene, der er 
gået, har betjent Odsherred-eleverne, så godt vi kunne. Og vi vil savne 
eleverne fra dette område, fordi de altid har været et markant islæt i vort 
skolebillede. Vi siger velkommen til det nye gymnasium i Asnæs og håber på
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STUDENTERNE fra 1978:

NYSPROGLIG LINIE A

+ = kostelev 
n = naturfaglig 
s = samfundsfaglig

ANDERSEN, Hanne 
ANDERSEN, Jacob Steen 
ANDERSEN, Jeni Steen 
BOCK-PETERSEN, Klam 
CHRISTIANSEN, René 
FREDERIKSEN, Peter 
HANSEN, Ole Møllet. 
JAHN, Inger Rige 
JENSEN, Vahl 
KNUDSEN, Maj-Brltt 
KOLDING, Henrik 
KREBS, Charlotte 
LARSEN, Ann-Karina 
LARSEN, Bo 
MADSEN, Frank 
MICHAELSEN, Steen 
MORTENSEN, Jan 
NIELSEN, Gitte 
NØRBV, Annelhe 
OLSSON, Annette 
PEDERSEN, Anne-Marle 
PEDERSEN, Lau Rutkjær 
PETERSEN, Flemming 
SANDAL, Henrik 
STEENGAARD, Charlotte 
TECZA, Elhabeth 
TOFT, Tine

NYSPROGLIG LINIE B

Bøjlenål af sølv 
Ældre romertid

ASERT, Annette 
BASNOV, Susanne 
CHRISTIANSEN, Michael 
HANSEN, Dennh, 

i HANSEN, Helle 
i HVLDKROG, Bjørn

JENSEN, Caroline 
JENSEN, Cauten 
JENSEN, Lene 
JOENSEN, Ingrid 
JOHANSEN, Gitte 
KNUDSEN, Susanne 
KRISTENSEN, Ehe Marie 
LARSEN, Gitte Landgård 
NIELSEN, Anne-Lhe 
NIELSEN, Helle

i NIELSEN, Kart 
PETERSEN, Hanne Fjeldbro 
RASMUSSEN, Su^an 
RICHTER, Anne Dorthe 
RAABERG, Helle 
SALLING, Merete 
WINKLER, Helene
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NYSPROGLIG LINIE C

ANDERSEN, Jytte 
ANDERSEN, Susanne. 
BORRLANDER, Jette 
HENRIKSEN, Ktwten 
HENRIKSEN, PeteÆ 
JENSEN, LZa 
JENSEN, Mette Te/wtoe 
KJÆR, SciiZe 
KRØJGAARD, Lau 
LARSEN, Sonja 
LUWLGSEN, Jane.

6 MICHAELSEN, Blnglt 
NIELSEN, Bodit 
NIELSEN, Lit, 
NIELSEN, Mogens 
OLSEN, Helte Lmøe 
RASMUSSEN, Ftemmtng

i ROSIN, Ellen Rønne
i RAABÖ, Andeu 

SKJERNING, Manlanne 
SØRENSEN, Lajla Ena 
SKOV, Manianne 
THALUNV, Vibeke

Benspidser: fra venstre:
Benod, lystfrtand af Mullerup-type, 

smålandet benod, spyd med flintcegge

MATEMATISK LINIE X

ANDERSEN, Etten Tlotte 
ANDERSEN, Kluten 
BECKER-ANVERSEN, Nteté 
CHRISTENSEN, PeA ßtgiun 
HANSEN, Ctaiu 
JENSEN, AUan 
JENSEN, Cauten Skov 
JENSEN, ChAlitcan 
JENSEN, EUk 
JENSEN, CtMLb Hobn 
LAURING, PeteA 
NJOR, Henrik 
OLVRUP, KEaiu 
OLSEN, Ote 
PARKM, Kanen 
PEDERSEN, Andeu 
PEDERSEN, Tonben 
POULSEN, Kluten Schotten 
WULFF, Hennlk
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MATEMATISK LINIE Y

BERG, TZne 
BERTELSEN, Teite 
BLAP, Hetke 
CHRISTENSEN, Johnny 
CLAUSEN, Bent 
EINER-JENSEN, Jørgen 
GRØNBECH, Ettsabeth 
HAGELUNP, Andeu 
HANSEN, EigZE 
HANSEN, Monten 
JACOBSEN, PeteA Pynetund 
JAKOBSEN, Ltsst 
JENSEN, Jytte 
JENSEN, Thomas 
MADSEN, Bjønn 
MADSEN, Jane 
NIELSEN, BjøKn Henuk 
PETERSEN, Pann 
PETERSEN, Steen 
POULSEN, Consten 
RIBJERG, NteEs 
SORENSEN, OZe BeZeA 
THORLAKSEN, Maj-Butt 
VOIGT, Akset 
VOIGT, Jens

V-egslenskar. Trelleborg.

MATEMATISK LINIE Z

BRYRUP, Cauten 
HANSEN, Jøagen 
HANSEN, Kenneth Steen 
IPSEN, John 
JENSEN, Sten 
KRISTENSEN, Pen 
LARSEN, Anne 
LARSEN, Lene 
MORTENSEN, Lans Henuk 
MÜLLER, Bente 
NIELSEN, Consten 
NIELSEN, Henuk Esneh 

+ OLESEN, Lans 
+ PETERSEN, Jespen Bonde

PETERSEN, Ntets 
PETERSEN, Mauanne 
STAUSHOLM, Bjønn 
STEENSEN, Joan 
STENBERG, Ktuten
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H. F.- E R N E fra 1978:

2. HF p

APAMSEN, Steven 
AMPERSEM, Jette Ftandéen 
ARUM, Mette
CARLSEN, Ingen. Me/iete 
CHRISTENSEN, Sotve/ 
FOGELBERG, Rande 
GRÜNER, MatZ-Anne 
HANSEN, FZnn Højmann 
JENSEN, Donte Totte 
JENSEN, Bodtt 
JONAS, Ktuten 
KILLEMOSE, Anne MaA-ée 
K/LLINGSBÆK, John 
LARSEN, Betina 
LEMMERE, Ote 
NIELSEN, Entk 
OLSEN, Lau 
PETERSEN, Hette Veitti 
PETERSEN, Susanne 
POULSEN, Sotuetg 
RASMUSSEN, Attan 
THOMSEN, Btngttte Lund 
MRSøE, Lubeth 
ØVINV, Hette

2. HF q

BAUMANN-PETERSEN, Finn 
BLISBY, BZngen 
CHRISTENSEN, PeA 
HOFFMANN, Jon 
JACOBSEN, BJanne 
JENSEN, Etie Futs 
JEPPESEN, Btnte 
LARSEN, Elie 
LARSEN, Lu-Joan 
MAVSEN, Pen.
NIELSEN, Egon Tott 
NIELSEN, Ktuten Søe 
NIELSEN, Knud Tonp 
OLSEN, Ib Sahn 
PEDERSEN, Attee Tegtgaand 
PEDERSEN, Anne Bntx 
SELNÆS, Hanne 
SØRENSEN, Peten. Ove 
THIESEN, Ltibeth 
VILHELMSEN, Tom
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REALISTERNE fra 1978:

3. real A

ArøERSEN, Lue Fabel 
BIRK-HANSEN, Susanne 
CHRISTIANSEN, Jeanette Hagemann 
CHRISTIANSEN, Lau 
DAHL, Bjarne Veanei 
DANDANELL, Anette Lu 
ERLAND, Etuabeth Lykke Milian 
FRANDSEN, Heien Maigiethe 
HANSEN, Henlik Lundtang 
JENSEN, Jøigen Henlik Thiane 
JENSEN, Me Pedel Løjmann 
JESPERSEN, Lykke 
KLARESKOV, Lau 
LINDEMANN, Jan Bent 
MØRKEDAL, Kenneth 
OLSEN, Anne Chiutine 
LARSEN, Chiutian Pabst 
PEDERSEN, Lau Much 
PEDERSEN, Thomas Ryttel 
STEFFENSEN, Jayne Patlicia 
SØRENSEN, Rot^ Gjøt Gabuet

Kærneøkse
Spidsnakket 

huløkse

H jortetaksøkse

Flintdolk, 
tidlig form

3. real B

BERGGREEN, Petei
BROCK, Michaet
HANSEN, ChaMotte Getbjeig
HOLST, Japen
KENNER, Sølen Genatd 
LAURITSEN, Uau KJ si 
LEVSSAC, Pieue
MADSEN, Ham Jenen
NIELSEN, Ole Schoa
OLSEN, Tina Ktikho^
PRINS, Elik Chiuttan de Lippe
ROSENDAL, Jupel
SCHWLDAN, Ham
SØRENSEN, Henlik
VILLAOSEN, Mette Katline
OLSEN, Ote Chiutian
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LEGATER 8 PRÆMIER 1978:

Ved skoleårets afslutning i 1978 blev GEORG ULRICH'S MINDE
LEGAT tildelt: HENRIK KOLDING, 3.a.

KITT's LEGAT, stiftet til minde om cand. jur. Carl Adolf Ja
cobi (dimitteret i 1931) gaves til: HANNE ANDERSEN, 2.b.

SKOLENS LEGAT til H.F.'er for god indsats i regning og mate
matik gik til: TOM VILHELMSEN, 2.q, mens SKOLENS LEGAT til H. 
F.'er for god indsats tilfaldt: KIRSTEN JONAS, 2.p.

LÆRERKOLLEGIETS BOGPRÆMIER tilfaldt:
FINN JACOBSEN, 2.a. - JENS MADSEN, 2.b. - BIRGITTE JENSEN, 2.O.- 
ERIC FINDLAY, 2.x. - STENSE JØRGENSEN, 2.y. - CHARLOTTE BARLACH 
JENSEN, 2.3. - KIM KRISTIANSEN, 2.U. - ELSE LARSEN, 2.q. - 
RANDI FOGELBERG, 2.p.

Årets bogpræmie fra HOLBÆK-BOGHANDLER fik: SUSAN RASMUSSEN, 3.b.

Bogpræmie fra INSTITUT FRANQAIS til flink elev i fransk fik: 
HENRIK WULFF, 3.x. , mens ELSE MARIE KRISTENSEN, 3 .b . fik den 
tilsvarende bogpræmie fra ALLIANCE FRANQAISE.

STENHUSFAKLEN for god sportsånd og gode sportsresultater gik 
til: LARS ERIK SAND OLESEN, 3.3.

FIDUSPOKALEN gaves til: DANN PETERSEN, 3.y. for 2. år i træk.

25-ÅRS STUDENTER-JUBILARERNES PRÆMIER gik til: MAY-BRITT KNUD
SEN, 3.a. å CARSTEN POULSEN, 3.y.

25-ÅRS REALIST-JUBILARERNES BOGGAVE fik: MICHAEL BROCK, 3.R.b.
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STENHUSSAMFUNDET uddelte følgende legater:

- til en kostelev, der på det sportslige område har gjort sig 
særligt bemærket: CARL LENNART JENSEN, l.HF p,
- til en student, der ved flid og dygtighed har gjort sig be
mærket i nysproglig afdeling: HANNE FJELDBRO PETERSEN, 3.b., 
- til en student, der ved flid og dygtighed har gjort sig be
mærket i naturfaglig afdeling: CLAUS HOLM JENSEN, 3.x., 
- til en student, der ved flid og dygtighed har gjort sig be 
mærket i matematisk-fysisk afdeling: BJØRN MADSEN, S.y., 
- til en student, der ved flid og dygtighed har gjort sig be
mærket i samfundsfaglig afdeling: ELLEN TROLLE ANDERSEN, 3.x.

Ravsmykke. Amosen 
ved Kongsted

Bronzedoli 
(tntulus) Celt, yngre bronzealder Kolleformet 

ravperle

Rektor H. EDV. HASS & Fru HASS’ MINDELEGAT blev givet til: 
ANNELISE NIELSEN, 3.b.

ERIK. STORR's MINDELEGAT blev givet til: PETER BERGREEN, 3.R.b.

JØRGEN BERTELSENs LEGAT til elev i realklassen, som ved sit 
arbejde og sin opførsel - ikke mindst i forhold til de mindre 
drenge - i det forløbne år har gjort sig fortjent til en sådan 
belønning fik: jan lindemann, 3.R.a.

LEGATET for hjælpsomhed og forståelse overfor real- og hoved
skoleafdelingens kostelever (valgt af kammeraterne) tildeltes: 
POUL ERIK JENSEN, 2.a.
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AXEL HJELM SCHMIDT'S MINDELEGAT til den elev i 2. realklasse 
(= 9. klasse), der har gjort sig bemærket ved en god flidsmæs
sig indsats og gode menneskelige egenskaber blev givet til: 
LOTTE SELERS, 9.b.

SKOLENS BOGPRÆMIER for flid og interesse fordeltes således:

CHARLOTTE NORDVIG,9.a. - BIRGITTE MYGIND, 9.b. - HANNE LAURITSEN, 8.c. - 
KIRSTEN HANSEN, 8.b. - CHARLOTTE RASMUSSEN, 8.a. - MICHAEL SVENNEVIG, 7.b. 
KLAUS MUNK PETERSEN, 7.a. - METTE MAHLER, 6.b. - ANNETTE VOLJUNG POULSEN, 
6.a.
"SMÅTTE-LEGATET" til en elev i hver af de yngste klasser for 
godt kammeratskab, udvalgt af kammeraterne, gik til: 
CHRISTIAN FREDERIKSEN, 9.a. - MICHAEL HANSEN, 9.b. - KIM REITZEL-NIELSEN, 
8.a. - CHRISTINE LA COUR, 8.b. - MORTEN MAY, 8.c. - GERT CHRISTENSEN, 7.a. 
BENTE DAVIDSEN, 7.b. - KELD FRANDSEN _ B.a. - DORTHE JENSEN, 6.b.

SKOLENS PRÆMIE for flid og interesse blev også givet til: 
ELISABETH ERLAND, 3.R.a. & TINA KIRKHOFF OLSEN, S.R.b.

LÆRERE PÄ STENHUS I 1978/79:

Smykke nål 
Yngre 

bronzealder

adjunkt HANS ERIK VUSCHEK-HANSEN (VH) 
historie S tysk 43.96.29

adjunkt LENE VUUS ILO)
historie & oldtidskundskab 47.15.66

adjunkt TORBEN ANDREASEN 
matematik

(TA) 
43.46.13

adjunkt EDITH ENEVOLDSEN 
geografi S idræt 02-

(EE) 
-95.40.54

adjunkt PIA BJERREGAARD 
engelsk & religion

(PB) 
40.53.70

tanetsAet METTE GARVE 
formning

(MG) 
45.69.43

adjunkt BENT BJØRNTOFT 
matematik

(BJ) 
43.33.47

adjunkt INGE GILVBERG 
engelsk, latin & oldtidsk.

(IG)
43. 75.16

adjunkt KLAUS BREMS 
biologi & idræt

(KB) 
40.83.90

adjunkt KIM GREGERSEN 
dansk & russisk, stud.vejl.

(KG) 
43.91.93

gymn.tzwi Iß CASSELGREEN (IC)
skolevejleder, dansk, engelsk, maskinskr.

46.12.91
adjunkt LENE MLE CASSELGREEN (LC) 
studievejleder, fransk <S idræt. „r ,r 4o.85.15

adjunkt CLAUS HANSEN ICH)
stud.Vejl., tysk, old., hist.43.85.00

adjunkt JACOB ØST HANSEN (ØH)
matematik 43.96.48

adjunkt TORBEN CHRISTENSEN 
geografi

(TC) 
43.42.44

tektøn. JØRGEN HANSEN 
kemi & fysik

UH) 
43.26.62

tatVL LENE VIEWER 
biologi, geografi, hist.

(PI) 
43.79.91

adjunkt JØRGEN BUGGE HANSEN 
geografi & samfundsfag

UB) 
48.84.67
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Bronzedolk.

adjunkt PEDER JØRGEN HANSEN 
fysik £ matematik

(PH) 
43.92.80

tektoA BENTE HARBOE 
fransk £ latin

(BH) 
43.20.19

adjunkt JONNA HEEFELT 
matematik £ historie

(HE) 
39.34.20

adjunkt VIBEKE HERTZ 
hostorie £ religion

(PH) 
43.58.53

tsARA SØREN HUM 
tysk £ matematik

(Hl) 
46.16.03

adjunkt STIG HOLM 
historie £ religion

(HO) 
45.65.16

adjunkt SUSANNE HOLM 
fransk £ idræt

(SH) 
38.35.83

adjunkt ANDERS KLOPPENBORG JENSEN (AK) 
samfundsfag S idræt 43.98.18

adjunkt JENS TANGE JENSEN (JT)
idræt & fransk 43.62.73

tSARA JOHN JENSEN (JE)
matematik £ fysik 43.01.92 

adjunkt VIBEKE ROSENMEIER JENSEN (VR) 
fransk <5 dansk 48.54.68 

gymn.tsA. JØRGEN ØRTING JøRGENSEN(JJ) 
dansk, mat., samtidsor.,idr.43.40.68

itud.te.kt. PELLE JØRGENSEN (PJ)
biologi 43.06.00

tektoA GUNVER KELSTRUP (GK)
dansk & tysk 48.34.94

adjunkt JETTE KJELDSEN (JK)
engelsk £ dansk 43.72.21

AektoA KJELD KOLDING (KK)
historie & oldtidskundskab 43.56.03

Isara INGE LARSEN (IL)
musik & idræt 43. 77.44

tsAeA MOGENS LARSEN (ML)
biologi & idræt 43.77.44

gymn.tzAeA LOTTE LUMHOLT (LL)
historie £ speeialundervisn.47.33.02

adjunkt EVA LUND-HANSEN (EL)
engelsk & russisk 43.93.26

adjunkt HEMMING MARTIN (HM)
engelsk & psykologi 43.91.06

tsAeA MARIA MARTIN (MM)
engelsk 43.91.06

adjunkt SVEN ERIK MORSING (SM)
fysik <S matematik 43.85.13

gymn.titAeA JØRGEN MØRCH (MØ)
fys., mat., idræt & boginsp.43.43.24

tæAeA NIELS SONDERGAARD NIELSEN (NS) 
samtidsor., geogr. £ idræt 43.92.05

adjunkt BENTE OLSEN (BO)
kemi & fysik 43.57.09

adjunkt BERIT PALLISGAARD (PA)
engelsk £ tysk 40.22.42

åkotedmpektøA BØRGE PEDERSEN (BP)
matematik 43.34.80

adjunkt SVEND PEDERSEN (SP)
matematik & fysik 41.57.28

gymn.tsA.eA ELSE PEIRUP (PE)
dansk, tysk £ religion 43.38.73

timetsAeA HELLE LETH PETERSEN (HL)
idræt & svømning 43.27.25

4tud.te.kt. JENS LETH PETERSEN (JL)
hist., idræt & stud.vegt.HF 43.27.25

adjunkt THORKIL KROGH PETERSEN (TP)
kemi, fysik & indre inspek. 43.72.21

tektoA JØRGEN PRAEM (PR)
dansk 8 stud.vejl.GT 43.52.06

adjunkt DANIEL RADTLEFF (PR)
dansk & engelsk 45.69.43

adjunkt ANNE METTE RASMUSSEN (AR)
biologi & idræt 41.83.95

adjunkt HELLE RASMUSSEN (RA)
fransk £ dansk 45.39.46

adjunkt OLE KJÆR LARSEN (OL)
dansk £ latin 01-46.71.37 Störtandet 

benharpun. 
Overby, Odden
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itud.tekt. STEN RASMUSSEN (SR)
dansk S tysk 48.24.02

adjunkt PETER ROHLING (RO)
engelsk 01-74.5?.08

ttktoh HERBERT ROSENBAUM (HR)
kemi S fysik 01-42.93.68

adjunkt BØRGE ROSSING (BR)
dansk 01-39.31.17

adjunkt MICHAEL ROTHE (MR)
musik 01-15.52.32

lektoA ROBERT SACHSE (SA)
latin, engelsk & oldtidsk. 43.16.37 

ggmn.tst. MARIA SCHNAKENBURG (MS) 
dansk, eng., tysk, bio & geo. 439445 

adjunkt HENRIK SCHOVSBO 
dansk & religion

(HS) 
43.47.22

tzwi TOM SCHULTZ (TS)
hist., formn. S kostinsp. 43.00.96

gymn.tMM. BIRGITTE STEEN (BS)
dansk, rel., S historie 43.36.03

timetæfiiA LISE STRØMVIG (ES)
idræt 01-55.11.86

adjunkt BIRGIT SNETOFT (SN)
dansk & fransk 01-26.45.53

gymn.tzwi INGE SØRENSEN (IS)
dansk, tysk & fransk 43.35.27

4

adjunkt CARIN THORSEN (CT)
engelsk & fransk 36.26.06

tekton LENNART TOET (TO)
tysk S fransk r 40.88.32

gymn.txwi BIRGITTE TOFTE (BT)
engelsk & fransk 43.48.68

adjunkt NIELS UGLEBJERG (UG)
matematik <5 adm.inspekt. 43.75.64

adjunkt AGNETE MAGSTEIN (AW)
biologi 36.51.55

adjunkt LEIF ØSTERHOLT (LO)
samfundsfag £ geografi 43.81.65

Ukton BENGT AASTED (AA)
musik 8 skemalægger 60.73.23

Derudover har skolen nydt godt af 
følgende vikarers arbejdskraft: 
eand.mag. PETER HOEST 
dansk

(PH)
45.40.76

eand.mag. BARBARA PETERSEN (BA)
fransk 01-67.77.90

eand.mag. CONNIE QUADE (CQ)
fransk 02-52.14.27

mag.akt. KAREN UHRE (KU)
dansk

SKOLEN HAR I 1978/79 HAFT FLG.

LÆRERKANDIDATER:

I efterårssemesteret var mag.aAt. 
KAREN UHRE med faget danik kandidat 
hos STEN RASMUSSEN, JØRGEN PRAEM, 
BØRGE ROSSING, GUNVER KELSTRUP & 
KIM GREGERSEN. Samtidig var eand. 
mag. JESPER BUNDGAARP NIELSEN med 
faget engetik kandidat hos PETER 
ROHLING, JETTE KJELDSEN & INGE 
GILDBERG.

I forårssemesteret var eand.mag. 
ERIK GOBEL kandidat i fagene iam- 
(,undiiag i htitonte hos hhv. JØR
GEN BUGGE HANSEN og STIG HOLM å 
LENE DUUS.
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SPECIELLE FUNKTIONER: 

varetoges i 1978/79 af ...

Administrativ inspektion: 
adj. NIELS UGLEBJERG

Intern inspektion: 
adj. CLAUS HANSEN & 
adj. THORKIL PETERSEN

Bibliotek: 
itad.Zkt. STEN RASMUSSEN

Boginspektion & papirindkøb: 
gyM.tatt JØRGEN MØRCH

Skemalægning:
Zkt. BENGT AASTEV

Studievejledning for HF: 
itud.tkt. JENS LETH PETERSEN

Studievejledning for 3.G.: 
adj. CLAUS HANSEN

Kostskoleinspektører: 
ggmn.TæÆeA MOGENS LARSEN & 
INGE LARSEN, 
gymn.ZatÆe.Æ TOM SCHULTZ & 
NIELS BJERG HANSEN

Oldfrue: DORA JÆGERSØ
Køkkenchefer: GRETHE NIELSEN & 

INGER PETERSEN

Økonomichef: KAREN MARG. KOLDING 
Overpedel: MOGENS OLSEN 
Pedeller: SPEND LARSEN £

JØRGEN CHRISTENSEN
Kontorpersonale:

INGE HANSEN, KIRSTEN 
AAEN, LIS MATTHIESEN £ 
RITA MØRCH

Bogholder: PAGN BJERGE 
Kantinebest.: KAREN MARX 
Kantinemedhjælp:RUTH RASMUSSEN

... for 2.g.: 
adj. KIM GREGERSEN 
. . . for 1.G.S. : 
adj. LENE W. CASSELGREEN 
& for l.G.M: 
Vat. JØRGEN PRAEM

Skolevejledning for grundskolen: 
gymn.VMeJt IB CASSELGREEN

Lærerrådets forretningsudvalg: 
fomand: tkt. GUNVER KELSTRUP 
næstfmd.: adj. LENE ^.CASSELGREEN 
sekretær: adj. BENTE OLSEN 
grundskolerepræsentanter:

BØRGE PEDERSEN & 
gymn.ZsÆtÆ MARIA SCHNAKENBURG
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Med udgangen af skoleåret 1977-78 trak 

£&ktör Jarlov Mangekan t okse.

sig tilbage for at nyde sit 
Sachse holdt denne tale for

velfortjente otium. Lektor Robert 
sin mangeårige gode ven og kollega:

Kære Jarlov!

til tak for godt kollegaskab.

Tiden er udløbet. Du kan nu gå af med fuld pension efter mange, mange år i 
skolens tjeneste, og jeg har lovet på kollegernes vegne at sige nogle ord

Du startede lidt sent - efter 
en fortid på kontoret i Nakskovs 
mælkekondenseringsfabrik. Men 
kontorluft var ikke noget for 
Egon. Han måtte ud, hvor der var 
nogle at snakke med, og nogle 
til at lytte. Så startede du på 
universitetet. Jeg husker endnu 
i 30'rne, når jeg sad i Studie
gårdens auditorium A og ventede 
på professor Bodel sen, der skul
le komme og læse over Kiplings 
Five Nations, eller det kunne 
være Bøgholm der gennemgik Ham
let - så kom der i sidste øje
blik før professoren en ung, 
slank mand med knaldsort hår og 

brune øjne og skridtede målbevidst op til de sidste rækker, hvor faren for 
eksamination ikke var så stor. Vi havde ikke noget med hinanden at gøre. 
Jeg var jo grøn, og du var så meget ældre og mere moden. Så blev du i en 
alder af 35 cand.mag. med engelsk, dansk og tysk. Hvor mange af de tilstede
værende ved mon, at du også er dansk- og tysklærer??
Da jeg kom hertil i 1956, var du allerede gammel i gårde. Efter Pelle Jørgen
sen havde du været repræsentant i GL og blev senere som formand for PGL med
lem af GL's styrelse. Det var dengang, da GL var delt op i mange særforening
er: SL, KGL, PGL og SKL. Det organisatoriske arbejde optog dig meget. Foruden 
formandsposten i Private gymnasielæreres Forening, var du også formand i En
gelsk forening, Holbæk, og medlem af Holbæk seminariums repræsentantskab. Fø
lelsen af at være med og gøre en indsats på det område betød noget for dig og 
blev et væsentligt element i din tilværelse. Det var måske en af grundene 
til, at det var så svært for dig at se nytten af, at særforeningerne blev 
slået sammen til GL. Stenhus var endnu en privatejet institution, og de for
dele, som kollegerne skulle opnå, måtte derfor betales ud af rektor Larsens 
private lomme. Det kunne give spændte situationer. Rektor Larsen, som jeg i 
øvrigt beundrer på så mange områder, var en temperamentsfuld herre og ikke 
den, der gav penge ud uden grund. Jeg husker endnu flere lejligheder, hvor 
Jarlov som lærerforsamlingens formand og vores ordfører forfægtede kolleger
nes interesser med sine meningers mod; og det var nødvendigt at have sine 
meningers mod, når man kom på tværs af Larsen. Som en urokkelig klippe sad 
Jarlov og lod argumenter og ukvemsord regne ned over sin tætte dukkede skik
kelse for så bagefter at rette sig op og fastholde sine standpunkter. En vis 
urokkelighed og fastholden af standpunkter var et særkende for PGL's formand. 
Hjælpsomhed og betænksomhed var en anden side. Jeg boede selv to måneder som 
gæst i et gæsteværelse på Kostskolen, før jeg kunne overtage villaen på Kær
sangervej (til Larsens ros vil jeg sige: gratis gæst uden pligter). Men det 
kunne være lidt ensomt, når Anne Marie sad i Nakskov eller Faxe, og hvem tog 
sig så af mig? Det gjorde Egon! Jeg var jævnlig gæst i villaen - den tredje
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nord for Frederiksvej, den med den store overdækkede altan, som Egon og Sig
rid lejede af rektor Larsen, og hvor de - ligesom senere min kone og jeg - 
var værter og plejeforældre for privat indkvarterede kostelever. Dengang var 
det på ingen måde en selvfølge, at lærere havde bil. Jeg drømte i hvert fald 
på ingen måde om, at en sådan luksus kunne blive mig til del, samtidig med 
at jeg havde købt en villa til den svimlende sum af 67.000 kr. Så var man 
glad, når gentleman Jarlov, mageligt henslængt i det bløde sæde, rullede ru
den ned på sin Rekord 1700 (den mest moderne og komfortable luksus, nogen læ
rer dengang kunne drømme om) med en cigar i mundvigen og en Xmas Møllersk 
butterfly under hagen og inviterede på tur. Sådan så jeg for første gang 
Vejrhøj og Strandvejen ved Ordrup.
Kollegiet var dengang ikke større, end at alle kunne samles i et privat hjem. 
Jeg husker mange gange Jarlov som en strålende, gavmild vært, når sønner blev 
konfirmeret eller studenter og ved runde mærkedage, beleven og betænksom. Da 
Larsen gik af, og villaen skulle sælges, var Egon ikke køber. Han lod sig 
friste af det nyopførte højhus' bekvemmelighed og luksus. Hvem kan også fore
stille sig Egon som husejer med en hammer i hånden eller en malerpensel eller 
på en varm, solrig sommerdag med en spade i hånden og svedperler på panden?? 
Næh, så passer højhuset dig bedre. Der kan du fortsætte dine organisatoriske 
interesser som lejerforeningens formand. Du kan forestå forhandlinger, lave 
overenskomster, danne kompromis'er etc., alt det, du så godt kan lide. Men 
vi vil savne dig i hverdagen som hele det nuværende store, uformelige kolle
giums' onkel Egon. Vi håber, du vil erindre os som gode venner og kolleger, når 
du betragter denne afskedsgave, som det er blevet mig betroet at overrække dig.

Stenhus' slagord:

RIK - TIK,
RIK - TIK TIK,
HOPSA - HOPSA - HEJ,
RIP - RAY - - RIP - RAY,
RATHER - RAY - - RATHER - RAY, 

STENHUS - STENHUS - STENHUS.
sen [orm

forlod skolen

Sølv-bøjlenål 
Kvarmløse.

Stenhussamfundet

er en forening af tidligere elever fra Stenhus. Også lærere og ansatte ved 
Stenhus og personer, der har eller har haft tilknytning til Stenhus eller 
Stenhussamfundet kan være medlemmer. Foreningen tegner medlemmer blandt 
elever helt tilbage fra skolens start og frem til elever, der 
sidste år.
Foreningens formål er at styrke sammenholdet og fremme gen
sidig hjælp og støtte blandt medlemmerne og at tjene som 
bindeled mellem medlemmerne og skolen, dens elever og lære
re. Dette sker i praksis ved, at der afholdes en del sam
menkomster (af underholdende karakter), hvor man har rig 
lejlighed til at opretholde kontakten med sin egen og tid- 
ligere/nyere årgange.
Foreningens formand er Tommy Lillebæk (årg. 74), Tåstrup 
Have 21, 2630 Tåstrup, tlf. 02-524985. Sekretariatets 
adresse er: Stenhussamfundets sekretariat, Skindergade 
27, 4.th., 1159 Kbh. K (Michael Ohl, privattlf. 01-631121).
Kontingentet andrager for tiden 70 kr. for almindelige med
lemmer og 40 kr. for de sidste 7 årgange, 110 kr. for ægtepar og 700 kr. for 
livsvarigt medlemskab.
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SKOLERÅDET:

Styrelsesloven foreskriver bl.a., at der ved hvert amtsgymnasium skal opret
tes et skoleråd. Efter at Stenhus Gymnasium & HF i 1978 var blevet oprettet 
som amtsgymnasium, blev et skoleråd valgt efter de fastsatte bestemmelser i 
efteråret 1978.
Det første skoleråd på Stenhus holdt sit første møde den 28. november 1978 og 
havde følgende sammensætning:

- Amtsrådets repræsentant: Direktør A. Dilling-Hansen
- Forældrerepræsentanter: Fru Lis Båstrup Larsen & jr

Forretningsfører A.H. Dahl
- Gymnasiets rektor: Kjeld Kolding
- Lærerrådets repræsentant:Lektor Gunver Kelstrup (formand) & 

Adjunkt Niels Uglebjerg
- Elevrepræsentanter: Claus Hersland (gymn.) &

Anne Lykke Christensen (HF)
- Repræsentant for det teknisk-administrative personale: 

Pedel Jørgen Christensen. Svanehalmål.

Skolerådet har på sine møder i skoleåret stræbt efter at finde en arbejdsform, 
der kunne give de bedste muligheder for at tilgodese de mange opgaver, som sty
relsesloven pålægger et skoleråd at engagere sig i. Her kan nævnes, at der er 
lagt en skitse frem for et introduktionsmøde med og for de nye forældre kort 
efter skoleårets start.
Det meget store problem vedrørende overbelægningen i det kommende skoleår har 
optaget skolerådet en del. At netop denne sag i det gode samarbejdes ånd nu 
har fundet en tilfredsstillende løsning for Stenhus' vedkommende, har skole
rådet med tilfredshed taget til efterretning.
Spørgsmålet om etablering af biblioteket har været til behandling i skolerådet 
i begyndelsen af april og afsluttedes foreløbig med en henvendelse til Vest
sjællands Amtsråd. Når dette læses, forventes dette problem at være løst. 
Skolerådets seneste større engagement har været en behandling af gymnasiets 
budget for 1980.
Elevrepræsentanterne præsenterede i januar vedtægter for Stenhus Elevforening 
for skolerådet, sammen med en plan over festarrangementer i resten af skole
året. Skolerådet noterede med tilfredshed den orden, der hersker på disse om
råder, og kunne således fuldt og helt tiltræde de fremlagte vedtægter og planer.

Skålformet bronzespænde.
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Skolerådet har næppe endnu fundet den helt rigtige arbejdsfagon, men alle i 
skolerådet er enige om, at man er kommet godt fra start, hvilket har banet ve
jen for en god udvikling - først og fremmest til gavn for de mange elever, der 
modtager en undervisning på Stenhus Gymnasium & HF, men naturligvis også for 
den lærerstab og øvrige medarbejdere, der har deres daglige virke på skolen.

A.H. Dahl
Formand for Skolerådet ved

Enkeltgravsfolkets stridsøkse.

FÆLLESUDVALGET:

En væsentlig ændring i et af skolens organer har fundet sted i dette skoleår, 
idet SAMRABEJDSUDVALGET har ændret status og sammensætning, således at det nu
værende FÆLLESUDVALG viderefører mange af tankerne med det "gamle" Samarbejds
udvalg, men på lidt ændrede vilkår. Derfor dette indlæg fra lærerrådsformand 
Gunver Kelstrup om, hvad de ændrede cirkulærer fra Direktoratet betyder i praksis.

FÆLLESUDVALGET er et kontaktorgan mellem rektor, lærerrådet og e- 
leverne. Rektor er ifølge bestemmelserne født formand; desuden 
skal lærerrådsformanden være med, og herudover tre lærere valgt 
af lærerrådet (i 78/79 var det Thorkil Petersen, Berit Pallisgaard 
og Carin Thorsen) og fire elever, hvoraf den ene skal være fra HF 
(i 78/79 valgtes Kirsten Hesselbjerg Nielsen, l.q, Hanne "Trille" 
Plejdrup, 2.NSa, Michael "Røde" Sørensen, 2.MSy og Helle Østergaard 
Olsen, l.Sa). Grundskolen er repræsenteret ved en observatør (i år 
Christine la Cour, 7-b.) 
Fællesudvalget holder møde hver fjortende dag og drøfter hér de 
problemer, som løbende dukker op, og på en så hurtigt voksende sko
le som Stenhus har der naturligvis været meget at tage stilling 
til. Introduktionsdage, fællestimer og studiekredse falder ind 
under Fællesudvalgets kompetence, og de udvalg, som tager sig af 
disse områder, fungerer som en slags underudvalg under Fællesud
valget. Som noget nyt er hertil kommet, at Fællesudvalget iflg. 
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de nye bestemmelser fra efteråret 78 også skal stå for skolefes
ter. Tidligere var det SEF, Stenhus Elevforening, som arrangerede 
festerne på skolen; i år har et særligt festudvalg under Fællesud
valget Stenhuselevernes Festudvalg, stået for arrangementerne. 
Det har ikke været helt nemt at skulle organisere fester for så 
stor en skole, som Stenhus er blevet, og det har været nødvendigt 
med en adgangsbegrænsning. Det nye SEF har gjort et stort og godt 
arbejde, men problemet omkring festernes form har næppe fundet sin 
endelige løsning.
Blandt de andre opgaver, som Fællesudvalget har taget sig af, kan 
nævnes de ugentlig skolemøder i kantinen for den samlede skole (en 
slags morgensamling, ledet af en elev og en lærer), og den spæde 
begyndelse til det rejsefond, som vi meget håber kan blive en rea
litet indenfor en overskuelig tid.

for Fællesudvalget -

Gunver Kelstrup 
Lærerrådsformand.

Bællesmykkc.

SPREVTE "KLIP" FRA SKOLEMS HVERDAG 797^/79:

Brillc-bejlenål.

m. b£eve£ op^ondnet WL cut (piemkomme med åÆeXd begZvenhedeÆ, 
bådan bom de enfeette klabben han oplevet dem. Hén en nebultatet vont nand- 
bpønge... natunligvlb med v-ibbe manglen.

AUGUST ? 9 7 5: 7.-10.: INTRO-arrangement for HELE skolen, for første og eneste 
gang, benådet med et dejligt vejr - og skæmmet af svigtende 
kommunikationsmidler, f.eks. virkede alle-kald først onsdag. Ar
rangementets basis-idé var et projektarbejde over temaet ”Rolle- 
mønstre", men samtidig kørte bogudlevering, fotografering, drama
tik, det Kgl. Teaters rejsende opera, folkedans m.m, Dagene af
sluttedes med fremlæggelse af projektarbejdets resultatet og 2 
fester.

21.-25. 7.B. var på lejrskole på Ærø, omfattende rundture på øen med be
søg i kirker og museer m.h.p. opgaver om øsamfundets problemer, 
traditioner, historie, dialekt, geografi, biologi & historie.
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SEPTEMBER: 11.: Intern ATLETIKDAG, med stor deltagelse i skønt vejr.
13 . 6.B. & 8.B. afviklede indbyrdes håndboldkamp og orienteringsløb.
15 .-19. l.Z. tog på week-end-tur til Sejrø med Jacob Øst Hansen og Carin

Thorsen. Opholdet omfattede bl.a. natorienteringsløb, klassefest 
og almindelig "sammenrystning".

17 .-22. 8.A. var på lejrskoletur til Bornholm med Jørgen Jørgensen og
Birgitte Tofte.

i sm. måned deltog 6.-10. klasserne i Regionsstævne i atletik og havde en 
skøn, omend noget varm dag (og tabte).

27 .-29. Den officielle indvielse af sidste etape af nybyggeriet, hvortil 
var inviteret honoratiores fra ministerier, direktorater, amt og 
kommune o.m.fl. - foruden naturligvis skolens egne. Et meget 
stort og festligt punktum på en lang tilblivelsesproces.

OKTOBER: 3.-10.: 2.B. på Grækenlandstur med Claus Hansen. Man besøgte
Athen med Akropolis & Agoraen, Kap Sunion, Epidaurus & Mykene.

5. 6.B.: cyclistprøve.
9.-13. 9.C. tog på lejrtur med Jørgen Mørch og Lotte Lumholt til Sydthy,

hjembringende "Stenhusmurstenen", som alle kan bese på Børges 
kontor.

13. 2 FÆLLESTIMER: Jens Nauntofte berettede om "Konflikten i Mel

Sværd. Ældre 
bronzealder.

lemøsten", med påfølgende spørgerunde.

i sm. måned deltog 7.A.& B. i amtsturneringen for pigefodboldhold. Der var 2 
puljer af 4 hold, og Stenhus vandt den ene og tabte i finalen til 
Kildebjergskolen fra Mørkøv.

i sm. måned Gymn. deltog med et blandet pigehold i Regionsturneringen i 
volley-ball på Roskilde Katedralskole. A-holdet tabte i finalen 
til Katedralskolens hold.

NOVEMBER: 1.: Der afholdtes forældrekontaktmøde for alle 3.G.-klasser.
10. I.U.: havde sin første, vellykkede klassefest i bordtennis

kælderrummet, arrangeret udelukkende af eleverne.
15. 8.A.: var med Jørgen Jørgensen i Holbæk Byret.
13., 15. & 16.:Specielle indføringskurser for lærerne i det nyindstallerede 

sproglaboratorium, hvorefter eleverne også kunne drage nytte af det.
16. Forældremøde for 9.B

24. 2 FÆLLESTIMER: K. Helveg Petersen talte om "Oprør fra midten".
28. 10.B. havde forældrekontaktmøde med klassens lærere.
29. 8.A.: havde en dejlig klassefest.
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Hjortetakøkse med menneskebillede. Lille Amose.

DECEMBER:
13.

19.

16.-21.

20.
22. '

8.B.: gennemførte det traditionelle LUCIA-optog under ledelse 
af Birgitte Steen.
Skolen afholdt sin interne volley-dag med stor deltagelse og 
god publikumssøgning.
2.U.: drog med Bent Bjørntoft og frue og datter på tur til 
Tunesien, efter lang tids forberedelser såvel i fransk som 
historie.
6.B.: var på juleudstilling i Holbæk Museum.
Juleafslutning for gymnasiet & HF i klasserne med lærerne - og 
med udlevering af de famøse karakterbøger. Det hele afrundedes 
med en fællessamling førend den tiltrængte juleferie.

JANUAR 7 979 : denne måned stod i grenvalgets tegn for vore l.G.'ere og i 
studievejledningens tegn for vore vordende l.G.'ere årgang 79/80.

10. Bordmøde på Bjergmarkskolen for 9.-10. kl., som her
kunne få gode råd om den videre uddannelse.

22. Forældrekonsultation for 2.G.M med orientering om de vanske
ligere adgangsforhold til de højere uddannelser.

23. Denne gang var det forældrekonsultation for 2.G.S.
23. Desuden var der forældrekontaktmøde for 8.A.
24/1 - 1/2. Over denne periode spredtes grenvalgsorienteringen for vore nu

værende l.G.M og deres forældre, hver klasse for sig med klasse
læreren som mødeleder og desuden samtale med de øvrige lærere.

25.

30.

30.

Vore studievejlederes arbejde på de omliggende skoler afrunde
des med det årligt tilbagevendende møde med elever og forældre 
fra de i amtet liggende folkeskoler, kaldet de "afleverende sko
ler". Der var meget stort fremmøde og levende interesse at spore. 
1 FÆLLESTIME: Afdelingsleder Poul Erik Jensen fortalte om "Am
nesty International - en aktuel redegørelse". 
Forældrekonsultation i 9»B

FEBRUAR: I denne måned afsluttedes forældrekonsultationerne med dem for
l.G.S., med de nødvendige oplysninger vedr. grenvalg, eksamens
regler m.m.

1.-12.
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7.

8.

19.-23. 
MARTS: 
14.
16.
22.-25.
27.
29.

MAJ:
16.

Vi havde besøg på skolen af ca. 30 vordende elever fra Højby 
skole, og samme arrangement dagen efter med nogenlunde samme 
antal elever fra Vig Skole, alt klaret af Jørgen Praém.

9.-10. klasserne ude i erhvervspraktik.

2.: 1 FÆLLESTIME: Dagmar Andreasen talte om "Fabriksliv". 
Skolen afholdt sin interne basket-dag med god deltagelse. 
Der udleveredes karakterbøger til alle elever.
3.S.A. drog på ekskursion til Lübeck med Claus Hansen (tysk & hi). 
7.A. & 7.B. afholdt klassefest sammen med Birgitte Steen.
1 FÆLLESTIME: Kammerensemblet "Sub Rosa" spillede barokmusik.

9.B på ekskursion til Risø.

den Zkke oveAhovedeZ .stod Z tegn...
l.C. prøvede at skabe forårsstemning ved en klassefest. 
l.D. drog af til København og beså sammen med Birgit Snetoft 
og Kjeld Kolding Glyptoteket, sidenhen Svend Holms "Hans Egede" 
og en lille strøgtur, afsluttet med middag hos Birgit.
ÅRETS FORÅRSKONCERT:
Programmet startede med en fællessang, så sang 6. & 7. klasse 
"Jeg løber hjemmefra", efterfulgt af l.X. med "I only want to 
get rid of you" og "Lilith". Morten og Anders leverede dernæst 
"Folkesange fra mange lande", og Clas Cotton Group spillede 
"Yaketiyak" og "The Sky is crying". l.A. sang "Motorvejen". Efter 
pausen spillede Jens Hedegaard en solo for marchtromme, dernæst 
hørtes Anna Falbetaband og Anna, l.A. Så sang l.A. & l.U. sammen 
"Sangen om hr, og fru Jensen", "Alley Cat", "Byen" og "Sang om 
forskel", brødrene Bjerkén sang John Denver-sange og sluttelig 
hørtes Eltone-Jonny og Guitardrengene og Bjørnvigbanden. 
Charlotte Houlberg fra 6.B. deltog i Landsfinalen i cyclistprøve. 

8.B.: drog med Birgitte Steen på lejrskoleophold i Holland - på 
flodpram fra Muiden, via Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Delft, 
Gouda, Utrecht og Weesp tilbage til udgangspunktet. Der var be
søg på museer, i kirker, markeder og Euromast (183 m.) Alt med 
henblik på opgaver i Rembrandts og van Goghs maleteknik og mo
tivvalg; interviews ang. hollandsk levevis, arkitektur og reli
gion.

l.E. tog en københavnertur sammen med Jette Kjeldsen.
8.A. fik samme idé og beså sammen med Jørgen Jørgensen bl.a. 
Christiansborg, Christiania og Tivoli.

Sværd. Yngre 
bronzealder



Bronzcdolk.

KARAKTER-GI V N I N ß:

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 præ
station00: gives for den helt uantagelige præstation

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at studentereksamen er bestået:
(anvendes fra 8.klasse til 3.G. og i HF).
1) summen af samtlige medtællende karakterer skal være mindst 5,5 gange

karakterernes antal,
2) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende

karakterer skal være mindst 13.

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

Udmærket
Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende
Jævnt tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

UIDMESByRP og KARAKTERER:

Der gives karakterer til alle gymnasieelever i DECEMBER 
karakterer.
Vidnesbyrd gives efter følgende 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.

& MARTS samt års-

Økseformet ravperle
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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 elever i L.G., uanset de generelle regler.
Der gives vidnesbyrd til 2. og 3.G. efter de generelle regler.
MARTSØ der gives vidnesbyrd til eleverne i hele gymnasiet efter de generelle 

regler. 24.09.1974.

TORBEN ANDREASEN 
lærerrådsformand

LENE MLE CASSELGREEN
sekretær

KIM GREGERSEN 
næstformand

+) På lærerrådsmødet dem 24. april 1979 besluttedes det fremover ikke at 
give hverken karakterer eller vidnesbyrd til marts til samtlige skolens 
elever. Dette vil altså gælde for skoleåret 1979/80.

Fra arkivet:

STENHUS VED HOLBÆK - Af cand.polyt. Victor Kolbye.
Gamle Stenhus-elever kender den grå kampestensbygning ved den tidligere 
hovedindgang. I dag benyttes bygningen udelukkende af Kostskolen, men 
det var her, rektor Hass i 1906 grundlagde Stenhus Kostskole.

Opførelsen begyndte i August 1866, og 1. Mai 1868 flyttede vi ind. Bygherren 
var min Far, daværende Godsforvalter paa Holbæk Ladegaard, S. Kolbye. Efter 
Trap (se Trap Danmark, bd. III,2, 5. udg., s. 347 - red.) købte i 1839 cand. 
jur. F. Rottbøll Holbæk Ladegaard, et stort Gods, men han solgte inden sin 
Død 1866 det meste af Fæstegodset. Naar Far blev Godsforvalter, ved jeg ik
ke, men allerede 1849 blev han tillige Bogholder ved Sparekassen. Hovedgaar- 
den var forpagtet ud, og Godsejeren blev boende i København. Som Tak for vel- 
udført Arbejde vilde Rottbøll forære Far en Lod til at bygge sit eget Sted, 
naar han forlod Godset. Da Bøndergodset var solgt med Arvefæste, ønskede Far, 
at det skulde være ligesaa her, og der blev derfor lagt en mindre Arvefæste
afgift paa det.

Paa den Maade erhvervedes den trekantede Lod - vistnok ca. 10 TdrL - hvor 
Stenhus blev bygget.
Navnet blev givet, fordi det byggedes af Kampesten - i Blokforbandt - lige fra 
Grunden til Gavlstudsen.

I Regnskaberne findes ingen Post for Køb og Transport, kun Udgift til 
Stenhuggeren. Der var Sten nok i Gærder og paa Marker i Omegnen, og Transpor
ten er sket med de Heste, der stod til Godsets Disposition. Der blev dog kørt 
fra J til 1 Mil efter dem, men man fik dem gratis.

De tykke Mure (1 Alen), der ovenikøbet i Opholdsstuerne var forsynet med 
pudset Bræddebeklædning med et lille Luftmellemrum samt dobbelte Vinduer, 
gjorde Huset lunt trods den høje, for megen Blæst udsatte Beliggenhed. Vanske
ligere var det med Haven, som derfor fik et bredt Læbælte paa alle 4 Sider: 
yderst en Tjørnehæk til Hegn, saa El, der var hurtig voxende, derefter Hvid
gran og saa Busket.
Far var vel anlagt for al Slags praktisk Arbejde og har selv bestemt hele An- 
læget. Der findes en Tegning i Maalestok 1:150 med Plan af alle Etager, Snit 
og Facade, som Far selv har udført, og som med ringe Forandringer er fulgt. 
Maaske har der ikke været anden Tegning og alt aftalt efterhaanden paa Basis 
af denne.
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Bygningen blev omhyggelig rettet ind med et stort Skibskompas, saaledes 
at Havestuen fik Morgensol, men næsten ingen Aftensol, saa den var kølig ogsaa 
i varme Sommere.

Fans Sans for praktisk Ordning viste sig ogsaa i mange Smaating. Jeg 
skal nævne den lille Trappe fra Kontor til Sovekammer med paa Ruller gaaende 
Skuffer i alle Trinene. Endvidere Talerør fra Kontor og Sovekammer til Køk
ken, Pigeværelse (ovenpaa) og Karlen (i Kælderen). Elektriske Ringeapparater 
blev indlagt overalt. Det var dengang saa sjeldent, at man ikke turde sætte 
Trykknapper paa Entredørene, men brugte en Knop, man skulde trække i som ved 
aim. Ringeapparater med Klokke. I Vaskekælderen var et stort Kar, hvortil 
Regnvandet fra den ene Side af Huset førtes, saa stort, at som Regel var der 
Regnvand til Vask. Den anden Sides Regnvand førtes til et Kar paa Ringmuren 
om Gaarden, og herfra var der Ledninger til Vaskekælder, Stald og Køkken. 
Da Regnvandet ikke kunde ventes at slaa til i dette Kar, kunde man tillige 
pumpe Vand fra Gaardbrønden til dette. Trykpumper af Jern kendtes vel ikke 
dengang. I hvert Fald var Pumpen en aim. med Pumperør af Træ, og da Karret 
var meget højt for at kune give Tryk til Køkkenet, var Pumperøret meget 
langt og Pumpningen tilsvarende svær med den tunge Pumpestang. Den var der
for indrettet baade til Haandkraft og til at trækkes fra Hestegangen.

Jeg maa dog bemærke, at den Skorsten, der paa en mærkelig Maade spærrer 
Forbindelsen mellem Sovekammer og tilstødende til Børnekammer bestemte Værel
se, ikke var med i den oprindelige Plan. Alle Kakkelovne var Brændeovne, men 
efter et Par Aars Forløb anskaffedes til Kontoret Anker Heegaards nye Døgn
brænder for Kul. Paa Grund af at Pengeskabet var indmuret i Hjørnet, kunde 
Kakkelovnen ikke staa lige ved Skorstenen, og det viste sig nu med den nye 
Ovn at være uheldigt, og saa blev den nye Skorsten bygget.
Kælderrummene i Foden af T'et var indrettet til Hestestald (6 Heste, havde 
selv 2) og Kostald med Tilbehør. Da der var Køkken m.m. ovenover, betød Stø
jen fra Hestene ikke noget, men det gav jo nok en Del Fluer. Møddingen var 
dog ikke lige udenfor, men gemt yderst i Gaarden bag Vognporten. Her var og
saa et lille Svinehus og Hønsebur. Om Gaarden var en 3 Alen Kampestensmur 
med Skiferplader ovenpaa. Mod Indgangen højt Stakit med Port. Hønsene maat- 
te ikke komme i Haven. I Gaarden Hestegang til Pumpe, Rundsav og Hakkelses
maskine. Vognporten var ret stor, forneden Vogne - vi havde 4 - og en Kane, 
derover i 2 Etager Lager af Halm og Korn og Hakkelsesmaskine. Laden fandtes 
helt i Vest ved Skellet til Naboen, den var af Bindingsværk med Spaantag, og 
i Tærskeloen kunde der sættes løse Spil bomme op, naar der kom mange fremmede 
Køretøjer paa én Gang. Heroppe byggedes senere et Tørveskur og et stort Is
hus, begge af Træ med Straatag.
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Markbruget var delt i 7 Skifter å 1 TdL med Rug, Havre, Roer og Gulerødder, 
Byg, Kløvergræs og 2det Aars Græs. Kornet tærskedes med Plejl, det var Vin
terarbejde for Husmanden, der ellers gik i Haven. Karlens Arbejde var Marken, 
Besætning, Kørsler og Hjælp i Huset. Ifølge sin Stilling ved Sparekassen kom 
Far meget omkring i hele Amtet, og den "gule Vogn fra Stenhus" var vel kendt 
overalt. Det var den lysegule Farve, som Postvæsenet brugte, og valgt, fordi 
hverken Støv eller Stænk fra Datidens daarlige Veje saas ret meget; men alle 
"ordentlige Vogne" var jo ellers mørke (brune, blaa eller sorte). Da Stenhus 
blev solgt, købte den nye Ejer ogsaa den gule Vogn.
Oprindelig har det vist været Tanken at lade Bygningen staa med Kampestenene 
synlige. Jeg har en Tegning af Kunstnerinden Agnes Lunn fra 1868, der viser 
den saadan. Men Fotografier allerede fra 1869 viser den pudset med Cement 
- stænkpudset. Den røde Farve, som alt Træværket, ogsaa de store Porte, var 
ikke valgt af Skønhedshensyn, men fordi Far havde hørt, at Mønnie var den 
mest holdbare Farve (skønt dyr). I de Aar - til 1885 - vi boede der, blev 
den kun én Gang fornyet. Den røde Farve har nok vakt en Del Opsigt, men Folk 
var vist vant til, at Far havde sine egne Idéer og fulgte dem. Der var 3 
Flagstænger, én fra Stendyssen med Dannebrog - Splitflag, skønt der ikke var 
given Tilladelse dertil. 1 paa Stuehuset med U.S.A.s Flag, én paa Vognporten 
med Genferkorset; hvorfor disse er valgt, véd jeg ikke, ikke politisk Hensyn, 
snarere fordi Far syntes de var kønne. Ved højtidelige Lejligheder var alle 
tre oppe, ved aim. kun Dannebrog. Naar der ikke var Flag oppe, var der Vim
pel (rød og hvid), men den fornyedes kun 1ste Mai, saa den var meget medtaget 
om Foraaret.
Udover Sparekassen var Haven Fars største Interesse, og han samlede i Aarenes 
Løb en meget smuk Samling af Planter af alle Arter. Især havde vi en stor 
Samling af stedsegrønne Planter i sjeldne og smukke Exemplarer. Men da efter
følgende Ejere ikke havde Interesse for Haven, forsvandt de efterhaanden. Dog 
var der endnu, da Stenhus blev Kostskole, nogle af de smukke 30-40 aarige Ex
emplarer tilbage.
Efter Byggeregnskabet opgør jeg - omsat i Kroner

Tømmer 5816.10
" arbejdsløn 2150.38 7966.48

Murmaterialier 2150.65
" arbejdsløn 3729.56 5880.21

Snedkermaterialier 1325.63
" løn 1704.75 3030.38

Tækkematerialier og Løn 2251.31
Maler og Tapet Mat. og Løn 1010.75
Glarmester og Glas 810.46
Smedearbejde 727.33
Jernstøber, Veranda og Ovne m.m. 1498.08 2225.41
Brønd, Post, Vandledning 1150.42
Elektriske Ringeapp. 250.00
Transport, Løn til Haandlangere 1438.10
Jordarbejde 413.19
Diverse 1008.08

27434.79
Haven 1658.77

29093.56
Naar hertil lægges Transport af Kampestene til Byggepladsen, Cementpudsningen 
næste Aar og det, der i Aarenes Løb offredes paa Anskaffelser til Haven, kom
mer vi en Del over de 30.000 Kr. Da Far døde i 1884, blev Mor boende godt et 
Aar; men der kunde ikke være Tale om at beholde den, og hele Ejendommen 
solgtes for 20.000 Kr. I Aug. 1885 flyttede vi, og Købmand Wulff fra Mørkøv 
overtog den. Efter nogle Aars Forløb solgte han den til Godsejer Lagoni og 
flyttede selv ned til Kalkovnen (et teglværk - red.) udenfor Holbæk og drev 
denne. I 1906 eller 7 gik Stenhus over til Hass, der oprettede Kostskolen her.
(Resten af artiklen er viet nogle 
slægtshistoriske oplysninger, som 
vi afstår fra at bringe - red.)
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1978-79 - et prøvear
Skoleåret 1978/79 har på mange områder været et prøveår for det samlede Sten
hus. Vi er i mange henseender opbygningsmæssigt noget for os selv, idet der 

ikke mange steder i landet findes en undervis
ningsinstitution som vores, hvor 2 forskellige 
institutioner arbejder under samme tag. Vi har 
i dette skoleår prøvet at få den selvejende in
stitution Stenhus Kostskole (bestående af en 
grundskole fra 6.-10. klasse samt en kostskole
afdeling) til at fungere sammen med amtsgymna
siet Stenhus.

Hvordan er så dette prøveår forløbet? 
Sammenfattende synes jeg man må besvare spørgs
målet med, at det er forløbet tilfredsstillende 
Selv om man på alle mulige måder prøver at til
rettelægge et skoleårs forløb for den samlede 
institution så godt som muligt, vil der uvæger

lig i løbet af året komme mange praktiske problemer, som skal løses. Jeg me
ner, at vi indbyrdes her på stedet virkelig har prøvet på at løse de opståede 
problemer til alles tilfredshed. Det Var jo et forsøg, der blev gjort med at 
køre de såkaldte hjemstavne. Og det var Vel nok sådan fra starten, at man 
troede på, at mindre og større elever - i højere grad end tilfældet har været 
- har haft noget at sige hinanden. Imidlertid synes jeg, at tilværelsen i 
hjemstavnene er forløbet godt til trods for den måske manglende kommunikation 
store og mindre elever indbyrdes. Jeg er absolut af den formening, at man 
skal fortsætte denne hjemstavnsmodel, også af den grund, at &t år er intet år.

For den selvejende institutions vedkommende har vi i det forløbne år 
haft en fantastisk søgning til vores skole. Denne søgning er vi naturligvis 
meget glade for, selv om det ofte kan være svært at forklare forældre, at vi 
først kan tage deres børn ind i 6. klasse (bortset fra enkelte kostskoleplad
ser) i 1984. Det er Bestyrelsens agt i det kommende skoleår at få etableret 
et repræsentantskab, bestående af 2 forældre fra hver af grundskolens klas
ser, således at man blandt dette repræsentantskab kan vælge repræsentanter til 
skolens bestyrelse, hvis sammensætning er anført side her i årsskriftet. 
Indkaldelse til disse orienterende møder vil ske i de allerførste dage af det 
nye skoleår 1979/80. Tak for i år.

Med venlig hilsen

Skoleinspektør: 12-13 43BS00 
Adm s bogh.: 9-12 430269
Skolevejleder 43 88 91
Lærerværelse, gi- 43 53 81

Kostinspektion: 
9,00-10,00 4300 96
19,00-19,30 
430096 - 434822 - 43 7744
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LILLE GRUNDSKOLE-

BØGER: Eleverne får bøger og papir udleveret på skolen. 
På visse klassetrin kan lærerne anmode eleverne om selv 
at anskaffe sig ordbøger. Lommeregner kan lånes. Ele
verne skal selv sørge for blyanter, tegnebestik o.lign. 
Skolen må forlange af eleverne og henstille til forældre
ne, at 1) bøger altid or forsynet med solidt omslag 
2) understregninger, notater m.m. kun finder sted i bø
ger, der udtrykkelig udleveres som engangsmateriale. I 
alle andre tilfælde må tilskrivninger kun ske efter fag
lærernes anvisninger 3) bøgerne forsynes med navn og 
klasse på den mærkat, der er klæbet på indersiden af 
bindets forside. Overholdes disse krav ikke, kan skolen 
kræve bogen erstattet. Arbejdsøkse af grønsten

Jætte stue folkets 
stridsøkse

ERHVERVSPRAKTIK: Alle elever i 9.-10.kl. skal ud i er
hvervspraktik i februar 1980 (uge 8). Elever, der ikke 
ønsker at benytte sig af dette tilbud, skal følge en 
klasse på skolen. Udsendelsen sker i samarbejde med 
Arbejdsformidlingen i Holbæk. Elever, der får en prak
tikplads anvist gennem Arbejdsformidlingen, kan få deres 
evt. transportudgifter refunderet af skolen.

Vore elever er velkomne til selv at skaffe sig en 
praktikplads. I så fald bør skolevejlederen orienteres 
herom i god tid. Skolen kan desværre ikke påtage sig at 
refundere sådanne elevers transportudgifter!

FORÆLDREKONSULTATION: En gang om året vil klasselæ- 
reren og klassens faglærere indbyde forældre og 
elever til forældrekonsultation.

GLEMTE SAGER: indleveres på overpedel Mogens Olsens kontor 
(ved hovedindgangen). Kontoret har åbent kl. 13-14.

GYMNASTIK: Eleverne skal anskaffe gymnastiktøj efter 
gymnastiklærernes anvisning. Fritagelse for faget i 
en længere periode kan kun ske imod lægeattest.
KONFIRMATION: Skolen sørger for konfirmationsforbere- 
delsen, der finder sted i 7. klasse. Derfor kan 
hjemmet godt benytte sin egen præst ved konfirmatio
nen.
KRISTENDOMSKUNDSKAB - FRITAGELSE FOR: Iflg. Folke- 
skolelovens § 5, stk. 2, skal "Et barn efter anmod
ning fritages for at deltage i undervisningen i 
kristendomskundskab, når forældremyndighedens inde
haver skriftligt over for skolens leder erklærer 
selv at ville sørge for barnets religionsundervis
ning. Er barnet fyldt 15 år, kan fritagelse kun ske 
med dets samtykke.”

Lerkar, keltisk jernalder 
Trelleborg.

UERERRAD: Grundskolens lærere danner sammen med gymnasiets lærere et fælles 
lærerråd med mødepligt. Desuden deltager grundskolens lærere i det såkald
te Grundskoleudvalg, som er et underudvalg under lærerrådet. I Grundskole
udvalget behandles de sager, der udelukkende har interesse for grundskolen. 
Lærerrådet holdes løbende orienteret om, hvilke beslutninger der træffes i 
Grundskoleudvalget, hvis formand i det forløbne skoleår har været Jørgen 
Mørch. Grundskolens lærere er også medlem af det såkaldte Kostskoleudvalg, 
hvis formand er fru Else Peirup. Kostskoleudvalget mødes regelmæssigt for 
at drøfte, hvordan det går med vore kostelever.
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SKOLELÆGE: Elever i 6., 7. og 8. kl. bliver undersøgt én gang i årets løb af 
Holbæk kommunes skolesygeplejerske Tove Fisker på Søndre Skole (tlf. 431453), 
daglig 10-13). Elever i 9. kl. kommer til en grundigere undersøgelse hos 
skolelæge Inge-Lise Mouridsen, ligeledes Søndre Skole.
SKOLEVEJLEDER: For skoleåret 1979/80 er kostskoleinspektør Mogens Larsen, 
tlf. 03-437744 privat, 03-438891 på skolevejlederkontoret, udnævnt til skole
vejleder.

TANDPLEJE: Fra 1/8-79 kan elever, der går i 6.-8. klasse, og som er hjemhø- 
rende i Holbæk, gratis blive behandlet på Slotsmarkskolens børnetandklinik 
(fra 1/9-80 vil denne ordning også omfatte 9. klasse). I det kommende sko
leår kan elever i 9. kl., forudsat de er hjemhørende i Holbæk og ikke fyldt 
16 år, tilmelde sig kommunens tandplejeordning, der administreres af Soci
al- og Sundhedsforvaltningen, tlf. 430700, lokal 6. Tilmelding sker gennem 
skolen på en særlig blanket. Eleverne kan selv vælge tandlæge.

VIDNESBYRD: Eleverne får udl-everet karakterbøger før jul, påske- og sommer
ferien. Desuden får eleverne en skriftlig udtalelse af faglærerne i en 
særlig vidnesbyrdbog. Vidnesbyrd gives normalt til henholdsvis efterårs-, 
jule- og påskeferien.
ÅRSPRØVER: 6.-8. kl. kommer ved skoleårets slutning til skriftlig og mundt
lig årsprøve. Det drejer sig om skriftlig dansk og regning/matematik samt 
3 fag mundtligt. Vi søger at afvikle prøverne i en afslappet atmosfære og 
håber, at det på lidt længere sigt vil gavne eleverne, at de er blevet for
trolige med en eksamenssituation.

Skibet på Rorby-krumsværdel.

BESTYRELSEN FOR STENHUS KOSTSKOLE

2 repræsentanter for foraldre til kostelever:
advokat H. Mygind, Næstved 
direktør Erik Israelsen, Hørsholm

2 repræsentanter for forældre til dagskoTeelever:
fru Inge Holbæk, Tuse 
konsulent Jens Villebro, Holbæk

4 repræsentanter udpeget af Stenhusfonden:
godsejer Erik Vind, Fraugde
direktør Niels de Bang, Holte 
højesteretssagfører Tomas Christensen, København 
kontorchef Povl Gideon, Rødovre

2 repræsentanter fra Holbæk Byråd:
borgmester Arnold Sørensen, Holbæk 
fru Gerda Anthonisen, Holbæk

1 juridisk sagkyndigt medlem valgt af bestyrelsen:
landsretssagfører H.H. Poulsen, Holbæk (formand)



- 30 -
DET ER OGSÅ KOSTSKOLEN...

Kort efter skolen var begyndt i august 1978 holdt kostelever og ledelse bål
aften i det grønne. Deltagelsen var stor; der blev sunget, spillet på gui
tar, spist pølser og bagt snobrød. I slutningen af september deltog ca.

Romertids si og øse. Bronze.

30 kostelever i Eremi- 
tageløbet . De 5 fore
gående uger havde man 
trænet om aftenen 2 
gange ugentligt, idet

man begyndte i det små med at løbe ca. 3 km for at ende 
med 10 km. Torsdag d. 23/11-78 var der om aftenen et ori- 
teringsløb i Knud skov (over for skolen). Ca. 5o deltog 
og hyggede sig bagefter sammen i spisesalen med pandeka
ger.

Der har også været holdt mortensaften, julegløggaften. Der har været jule
bagning og bingo-arrangementer (med små præmier udsat af Kostskolen). Og på 
Dronning Ingrids fødselsdag d. 28/3-79 tog omkring 50 elever og 5 voksne på 
en heldagsudflugt i turistbus, dels til Teknisk Museum, dels til Sverige.
I efteråret var der tennisturnering på Kostskolens bane (det lykkedes vist 
aldrig at finde frem til vinderne). Året igennem har der i øvrigt én gang 
om ugen været idrætstræning i boldhallen med god, konstant tilslutning. Ca. 
15 elever har gået til formning, 5-6 elever til foto (det er teknisk set 
svært at have flere), og siden begyndelsen af marts har der været et sykursus. 
Året rundt er der blevet vist spillefilm i ikke-rejseweekends.

som en kuriositet bringer Vi - fundet på indersiden af en gammel skabsdør:

(Anno 1940 7) STENHUS KOSTSKOLE'* ORDENSREGLEMENT

MORGEN: Eleverne maa ikke forlade deres Værelser, før Vækkeklok
ken har ringet. Naar denne ringer, begiver Eleven sig øjeblikkelig 
- kun iført Badekaabe - til Baderummet. Efter Badet fuldføres Paa- 
klædningen og derefter redes Underlag i Seng (Overlag og Sengetæppe 
på Stol, undtagen Søndag), og Værelset bringes i Orden, Vaskevand 
slaas ud, etc. Besøg inden Morgenbordet er forbudt. Naar der tudes 
til Morgenbordet, aabnes Dør på Krog, Vinduet aabnes, og Eleven 
begiver'sig til Spisesalen, hvor han indtager sin Plads bag Stol 
med Front mod Bord. Efter Morgenmaaltid redes Seng færdig. Vindue 
lukkes, og Eleven begiver sig til Skole.

MAALTIDERNE: Eleverne skal møde vaskede og friserede ved deres 
Pladser umiddelbart efter, at det har tudet, stille sig som tid
ligere anført og øjeblikkelig blive tavse, naar Rektor viser sig 
i Spisesalen. Under Maaltidet er stilfærdig Samtale med Nabo og 
Genbo tilladt, men der må ikke tales, ikke rækkes serveringer fra 
Bord til Bord. Ved Rektors Signal skal der straks ties af alle. 
Naar der bydes paa Flæskesteg, maa der kun tages eet Stykke ad 
Gangen, ligesom der kun hører een Skefuld Sukker til hver Portion 
Grød, Kop Te eller Kaffe og een Skefuld Syltetøj til hver Portion.



- 31 -

Paalæg'skal have passeret hele Bordholdet, før nogen Elev ma tage 
'•ekstra . Samtale med Stuepigerne er ikke’ tilladt, og det er -disse 
forbudt at besvare Spørgsmål fra Eleverne. ønsker én Elev at fer— 

■ lade Bordet, henvender -han sig om Tilladelse til den véd Bordet 
_ anbragte Læi-er. Eleverne rejser' sig bordvis efter Ordre fra til

synsførende Lærer og’afleverer fradei-es Plads bag stolen et Buk 
mod denne,. før Bordel. forlades, hvilket skgi ske gaaande og under • 
Tavshed.

LÆRETIDEN: Denne ’ vårr'- fra Tebordets Ophør til Æf^éns horSe tf: I 
denne Tid er det forbudt. Eleverne at gaa paa besøg paa hinandens 
yæt-elsen nu-n Tilladelse fra den Lærer, der har tilsyn paa det 
Værelse, som Besøget gælder. Al Færdsel paa Genge og umiddelbart 
foran Vinduer skal paa dette Tidspunkt ske stilfærdigt. Elever, 
der ikte er under ’LsSék.cntrol, har - paar de har læst deres Lek- 

-tier - Lov til at færdes efter Behag på Skolens Grund, der al- 
drig kj förlädes uden Tilladelse fra. tilsynsførende Lærer.

BESØGSTID: .Kl. 15-15,50 og Kl. 19,50-21 er Besøgstid. I denne er 
Besøg pi KammeraternesVærelser tilladt, naar der ikke laves u- 
nødig Spektakel. Løben .om paa Gangene er derimod ikke tilladt.

CYKLER OG FODTØJ ; skal altid, anbringes paa d.e. anviste Pladser. 
Færdse 1-inde maa kun finde Sted med Stuesko (Klasserne undtaget), 
der ikke maa bruges ude. Cykling! Haven, al Kasten med aten, 
Knive ol.Vgn., Opklæbning og Tegning paa Tapeter, Nur eller Træ- 

. værk er strengt forbudt, ög der vil blive krævet fuld Erstatning 
for forvoldte Skader, der straks skal meldes til Rektor.

KLOKKEN 21; Aftensang.“Efter dette Tidspunkt er Besøg’ forbudt, 
medmindre man har Tilladelse til Besøg baade fra sin egen til
synsførende Lærer, og den Lærer, der har Tilsyn, hvor .man gaar 
paa Besøg’. Værelserne maa ikke forlades uden Tilladelse - end 
ikke for at gaa i Kælderen.

■:££?tl£?é£?é£?g(?

Ja, lizit iåtzdei .tinffena jo .ik-k^ - ^ah-t.iik b^ZngeA.
'te.dak.tø.ieAna rvanf-tåentfa 40« en -tAöü fil nuÄdbni !zcit-
aZauete HAK vsae.i "iknappede” oeahe.n, end de
ev, nu. Man kan iåiedu miike endda ikke udetukke håke.t am
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AUE ELEUER < GRUNDSKOLEN:


