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VELKQMMGN
Velkommen til Stenhus Gymnasium HF. Velkommen til 
et nyt skoleår, hvor vi tager hul på det nye gymnasium 
og hf efter reformen. Der sker en masse nyt i under
visningen. Og vi kan se frem til at tage mange nye 
klasselokaler og en helt ny naturvidenskabelig afdeling 
i brug.

Meget ændres, men de grundlæggende værdier, det 
Stenhus Gymnasium og HF står for, er det samme, 
nemlig en undervisning der bygger på faglighed, kva
litet, engagement og kreativitet. Hermed arbejder vi os 
frem mod målet: viden, almendannelse og studiekom
petence.

Stenhus Gymnasium og HF er en arbejdsplads, hvor 
alle medarbejdere og elever skal have de bedste 
muligheder for personlig og faglig udvikling, gode 
oplevelser og arbejdsglæde. Vi lægger derfor stor 
vægt på demokratisk medindflydelse, virkelyst og ini
tiativ.
Drama, billedkunst, musik og sport spiller også en 
stor rolle, både i og udenfor undervisningen.

Stenhus er en stor skole hvor vi med tolerance, gen
sidig respekt og en god omgangstone skaber plads til 
den enkelte i fællesskabet.

Skolen forventer, at alle er med til at fremme skolens 
værdier og yder deres bidrag til fællesskabet. 
Sammen gør vi værdier til virkelighed.

Jeg glæder mig til at du bliver en del af Stenhus
Gymnasium og HF.

Velkommen.
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Hvordan har du oplevet at begynde pa 
Stenhus?

Vibeke
Skolen havde 500 elever fordelt på klasser fra 6. 
klasse til 3.g og to nyoprettede hf klasser. Elevernes 
alder var mellem 11 og 50.

Vi har bedt forskellige personer om at fortælle om livet på Stenhus:

Janus
Det var noget af en omvæltning. Jeg kom lige fra 
Holbæk Lille Skole, og var vant til et undervisnings
miljø, hvor lærerne var en væsentlig del, selvfølgelig 
i undervisningen, men også i det sociale liv. På sten
hus er det anderledes. Jeg følte at jeg for fra lokale 
til lokale, og brugte næsten mere tid på at finde 
rundt i de forskellige gange, og på at prøve at lære 
mit skema udenad.

Stine
Jeg startede som årsvikar. Eleverne var utroligt 
søde; der var stor opbakning, de var overbærende 
og positive. Det er vigtigt når man er helt grøn.

Janni
Den første skoledag var jeg overbevist om ikke at 
kunne finde rundt på skolen. Det rettede rundvis
ningen op på, og efterfølgende blev stemningen hel
digvis noget lettere, da klassen fik god tid til at tale 
sammen.
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OG GAD VIDI: OM JEG KENDER NOGLE AF DEMI JEG SKAI. GÅ I KLASSE MIED. OG SIDDER MUT HÅR NU SOMI DET SKAL. OG 

HVOR SKAL JEG GÅ HEN. OG SÅ VIDERE. OG SÅ VIDERE."

Det specielle ved Stenhus var, at skolen havde en 
ånd. Der taltes meget om denne „Stenhusånd“. Det 
tog ret lang tid at finde ud af at det drejede sig om 
skolens værdisæt og normer. Ikke nødvendigvis ned
skrevet, så nye lærere måtte føle sig forsigtigt frem i 
omgangen med denne ånd.

Nina
Ved et hurtigt kig rundt i fodbadet, tror jeg at der har 
været et overtal af smånervøse, afventende og meget 
forventningsfulde unge 1 .g’ere. For hold da op hvor 
var der lige pludselig mange menneske. Og sikke en 
stor skole. Og gad vide om jeg kender nogle af dem 
jeg skal gå i klasse med. Og sidder mit hår nu som det 
skal. Og hvor skal jeg gå hen. Og så videre. Og så 
videre.
Alt var nyt, og måske også lidt skræmmende, men jeg 
var alligevel klar over at jeg skulle, og helt naturligt ville 
komme til at forene mig med både stedet, og dets 
mennesker - nu var jeg jo gymnasieelev, og det var 
min skole!

Jacob
Det nye skoleår handlede for mig om at finde mig til 
rette i et arbejde - ikke „blot“ et nyt arbejde, men mit

„Det var utrolig nemt at falde
TIL PÅ SKOLEN. I:N AF ÅRSAGERNE TIL 

DÉT, TROR JEG SKYLDES AT ALLES 

INTERESSER BLIVER TILGODESET" 

første rigtige fuldtidsarbejde og om at finde mig til 
rette i en ny by efter at have boet i Århus stort set hele 
mit liv.
De første måneder var præget af diskussioner om det 
nye, der skal bygges op - både hvad angår bygning
er og reformer. Dertil kom glæden over de ting, der 
trods alt lykkedes og endelig var der mødet med gym
nasieeleverne anno 2004/2005.

Thorkil
Det er 36 år siden. Det var slet ikke det Stenhus vi 
kender i dag. Hver morgen var der morgensang, der 
sluttede med at Rektor bad fadervor. På lærerværel
set var der ikke stole til alle, så nogle måtte stå op i fri
kvartererne. Det samme gjorde sig gældende i fysiklo
kalet. Her måtte nogle af eleverne sidde på bordene 
langs vinduesrækken. Ved lærermøderne var der stole 
nok, men der havde de ældre lærere bestemte plad
ser som man som yngre lærer ikke satte sig på.

Hvad laver du uden for timerne?

Nina
Det var utrolig nemt at falde til på skolen. En af årsa
gerne til dét, tror jeg skyldes at alles interesser bliver 
tilgodeset. Hvad enten man er til teater, musik, politik, 
velgørenhedsarbejde, idræt, ja - you name it, er det 
muligt at finde sin helt egen niche, og på den måde 
også blive en del af et fællesskab, udover det de fles
te hurtigt får i deres egen klasse. Selv har jeg været 
rigtig glad for skolens høje prioritering af idræt. Frivillig 
badminton efter skole, selvarrangeret bordtennistur
nering i atomkælderen, skolehåndbold tre år i træk, 
med både træning og stævner, skolebasket og så 
selvfølgelig de obligatoriske ugentlige idrætstimer i 
hallen, i skoven, eller på skolens tilhørende udendørs-

7



baner. Der har altså for en sportsglad elev som mig 
været optimale muligheder. Det gælder bare om at 
engagere sig, tage del i, og gøre brug af alle de tilbud 
skolen har.

Stine
Jeg er engageret i mine elever på den måde, at jeg 
møder op til arrangementer, for at være socialt sam
men med dem. På den måde ser vi hinanden i for
skellige roller - det kan være til koncerter, musikcafé, 
Gallafest osv. - eleverne er bare så skrappe, man kan 
blive helt misundelig. Jeg vil ikke undvære det.

Vibeke
Frikvartererne er blækspruttetid. Jeg fotokopierer og/ 
eller finder fjernsyn frem, og/eller snakker med elever 
og kolleger. Holder møder. Og drikker kaffe, kaffe, 
kaffe.

Janus
Jeg har gjort mig umage med at engagere mig i sko
lens liv. Skolegangen bliver nemmere, og jeg får et for
hold til nogle mennesker der ikke går i min klasse, og 
til nogle lærere på skolen. Jeg var i 1 .g både aktivt 
medlem af Operation Dagsværk og skoleradioen. 
Skoleradioen bestyrer jeg nu, sammen med en kam
merat fra 2z.
Jeg meldte mig ind i SEF i starten af 2.g, og overtager
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„SKOLEGANGEN BLIVER NEMMERE, OG 
JEG FÅR ET FORHOLD TIL NOGLE MEN
NESKER DER IKKE GÅR I MIN KLASSE, 
OG TIL NOGLE LÆRERE PÅ SKOLEN"

posten som formand sammen med to kammerater fra 
starten af 3.g. Derudover spiller jeg også i skolens big- 
band. Jeg er utrolig musikinteresseret, og derfor faldt 
dette naturligt, ligesom at deltage i diverse frivillige 
musik arrangementer på skolen.

Janni
Der er altid noget at tage sig til, hvis man vil engagere 
sig. Jeg har spillet meget musik og haft det sjovt med 
både Musikcafé og Melodi Grandprix.

Forårskoncerten hvor musikeleverne fremfører deres eksa
mensprojekter.



Jacob
Som dramalærer tager man naturligt del i dramaafte- 
nerne her på stedet - og her tænker jeg på drama
holdets forestilling i efteråret. Holdet havde valgt i fæl
lesskab at sætte den tyske klassiker Vårbrud af Frank 
Wedekind i scene. Trods den store mundfuld endte 
holdet med at komme i mål på smukkeste vis og leve
rede en pragtforestilling.

Thorkil
Det er en gammel tradition på skolen at afholde galla
fest med musical eller teaterforestilling, middag, Les 
Lanciers og dans. En af de første forestillinger var 
Svend, Knud og Valdemar, opført af lærerne. Senere 
blev det elevernes tur, med blandt andet Ester, 
Atlantis, Grease og ABBA-koncert. Flere af eleverne 
har siden fået en professionel skuespilkarriere.

Hvordan arbejder I i timerne?

Nina
Mht. til det faglige, synes jeg det er umuligt at sige 
noget generelt. Undervisningen varierer simpelthen så 
meget alt afhængig af lærer, fag, emne og elevernes 
egen indsats og engagement.
Jeg, ja sikkert alle skolens elever, har været igennem 
alt lige fra timer præget af monoton tavleundervisning 
til spændende tværfaglig undervisning med mulighed 
for masser af indflydelse, og medbestemmelse.

Thorkil
Som lærer af den lidt ældre slags foretrækker man 
den mundtlige dialog med eleverne. Den bedste time 
er når alle deltager og er med og man får de gode 
spørgsmål og svar, så er man helt høj. Omvendt, når 
snakken bare begynder at gå i de sene timer, puha ...

Men igennem de sidste år har man også inddraget 
andre undervisningsformer, så som gruppearbejde, 
projekter og småopgaver af forskellig slags. Vi har en 
tradition for gruppearbejde i form af øvelser i fysik og 
kemi.

Janni
Timerne på skolen varierer meget - også fra lærer til 
lærer. Der forventes en hel del af én - vi skal være for
beredte til timerne og vi lærer også at tage ansvar for 
vores læring. Der er en del tavleundervisning, der er 
hjemmeopgaver og endelig er der de mange afleve
ringer.

„DH BEDSTIE VED TIMERNE O
ER, NAR ALLE ER VELFORBE

REDTE OG ENTIISIATISKEI 
KULSSEDISKUSSIONER"

Stine
Det bedste ved timerne er, når alle er velforberedte og 
entusiastiske i klassediskussioner. I gruppearbejdet er 
det mere op til dem selv. Engagement er vigtigt. Jeg 
kommer hele vejen rundt, bruger alle slags arbejdsfor
mer i min undervisning
Et godt og sjovt indslag: At lege købmand på spansk; 
hvad hedder f.eks. „to æbler“? - Vi leger og lærer. Det

10



Slutscenen fra den fantastiske ABBA-forestilling 
som blev opfort på Elværket i januar.



lyder barnligt, men det er effektivt, især i begynder
undervisningen. I historie handler det jo om en anden 
slags faglig viden, om at være kritisk og kunne per
spektivere.

kultur. Det er en udfordrende og lærerig rejseform. Det 
er også krævende at være vært for og gæst hos vildt 
fremmede mennesker.

Nina
Jacob
Som snart færdiguddannet lærer skal jeg hen ad vejen 
finde min egen stil og måde at undervise på. 
Selvfølgelig skal jeg ikke hver gang genopfinde den 
dybe tallerken, men snarere finde frem til de mønstre 
og designs mine tallerkener skal have.

Vibeke
En typisk time? Tja. Findes den? Det kommer jo 
meget an på klokkeslæt på dagen, om der er tale om 
en fredag eller en mandag.
Den bedste arbejdsform er projektarbejde. Men ele
verne magter først at arbejde selvstændigt når de har 
en faglig viden og kendskab til fagets metode. Så 
andre arbejdsformer er også nødvendige.

En uge i Barcelona er vel aldrig dårligt. Det lykkedes 
vores lærere at skabe et rigtig godt, sammenhængen
de og lærerigt forløb, både optil, under og efter turen 
Derudover var turen i høj grad en rystesammentur, 
hvor man fik mulighed for at lære sine klasse
kammerater at kende på en meget mere 
intens måde. De sene og våde nætter 
gav masser af samtalestof til de 
lange gåture dagen efter, for 
ikke at tale om gode 
historier til blå 
bog!

Fortæl om jeres studierejse

Vibeke
Sidst jeg var på studierej
se med en klasse var 
målet New York. Det 
var en udvekslings
rejse. Vi havde 
besøg af en klasse 
fra Brooklyn en uge 
og dernæst besøg
te vi dem en uge. 
Da eleverne boede 
i hjemmene lærte 
de sprog og især

2a på studietur til-Athen.
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Stine
Som forberedelse til Rom turen blev der arbejdet i alle 
tre fag, der var med. Fascismen og Mussolini var 
temaer i undervisningen forud for turen, hvor der blev 
trukket linjer tilbage til Romertiden. Dernede så vi bl.a. 
Forum Romanum og EUR.
En supergod tur, fordi vi var så tæt på eleverne og de 
var ansvarlige overfor hinanden. Gruppearbejde, der 
var forberedt hjemmefra, blev fremlagt dernede. På 
den måde blev de også ansvarlige for det faglige ind
hold og turen.

Hvordan er elevernes indflydelse på det- 
der sker på skolen?

Nina
Indflydelse og medbestemmelse er afgørende for god 
og lærerig undervisning. Heldigvis er det det også to 
ord der prioriteres højt hos mange af skolens lærere. 
Især i 3.g, som jeg klart har oplevet som det fedeste 
år, er lærerne begyndt at tage os elever langt mere 
alvorligt og de har derfor også lyttet meget mere til 
hvad vi har haft at sige. Samtidig har man jo i 3.g 
mange flere selvvalgte fag, og derfor også en større 
og mere naturlig interesse i undervisningen.Jeg har 
været klasserepræsentant i elevrådet to år. Mest fordi 
ingen andre meldte sig ... Men at dømme ud fra de 
indtryk jeg har fået af elevrådets arbejde, f.eks. til 
nogle af de legendariske skolemøder, har de elever 
der brænder for det, rig mulighed for at komme til 
orde!

Stine
Eleverne skal komme med konstruktive forslag til 
undervisningen. Derved får de også et medansvar.
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Vibeke
Elevernes medbestemmelse er afhængigt af undervis
ningsmaterialet. Mht. undervisningsformer tages ele
verne med på råd. Mindre i 1 .-klasserne og mere i de 
ældre klasser.

Janus
I SEF sørger vi for at sparke nogle fede fester i gang 
på Stenhus, og at der kommer nogle gode vibrationer 
i kantinen, når skoleradioen står bag mikserpulten.

Hvad er det bedste ved Stenhus?

Janni
Stenhus er en god skole, lærerne er friske, fagligt dyg
tige og krævende. Og så er Stenhus-festerne det 
suverænt bedste ved skolen.

Stine
Godt samarbejde med kolleger - den gode stemning 
på skolen blandt alle grupper.

"NU OKI STUNDER ER ELEVERNE 
NIERE SELVSTÆNDIGE, NIERE LIGE- 

FRENINIE OVERFOR LÆREREN.
Tingene er blødt meget op."

Janus
Alle mine ghettohomies, International Footboarding 
Association, SOY Yamakazi Crew og alle de nice boo
ties.

Jacob
Stenhus har her det første år spillet en central rolle, 
ikke blot som min arbejdsplads, men også mit socia
le omdrejningspunkt i Holbæk. Det er en stor skole 
med mange lærere med alle grader af erfaring bag sig. 
Så der er som regel hjælp at hente i nærheden, når 
man har spørgsmål. Desuden er vi 8-9 pædagogi
kumkandidater, så vi er flere i samme båd.



Thorkil
Et stærkt fagligt samarbejde lærerne i mellem. I den 
naturvidenskabelige afdeling kører de faglige diskus
sioner hele tiden. Det er utroligt givende.
Og eleverne er jo søde at snakke med. De er godt nok 
utrolige, dem jeg har. Flinke, rare, åbne over for lære
ren. Det er de utroligste ting, vi snakker om, også per
sonlige. Det er et meget behageligt klima. Nu om 
stunder er eleverne mere selvstændige, mere lige
fremme overfor læreren. Tingene er blødt meget op. 
Jeg har ligefrem fået knus af nogle af drengene. Og en 
pige mente at „det er da hyggeligt at have sådan en 
bedstefar til at gå rundt her“.

Nina
Det allerbedste ved at gå i gymnasiet, det er det soci
ale! Jeg har været heldig at havne i en super fed klas
se hvor alle har det super fedt sammen. Og på trods 
af mange lektier og lange kantinekøer, er Stenhus helt 
enkelt en rigtig go’ skole! Tingene fungerer, folk trives 
og har det godt. Balancegangen mellem det sociale 
og det faglige er god og hensigtsmæssig, for såvel 
lærerne som for os elever. Der er simpelthen en god 
stemning på stedet, der gør at det rent faktisk er ret 
okay at gå i skole!

Vibeke
Eleverne. Fordi de er så forskellige og giver hinanden 
rum til at være det. Der er ingen beklædningstvang. Ej 
heller tvang til at have nogle specielle interesser. Der 
kan for eksempel dannes politiske, religiøse, kreative 
og sportsinteresserede grupper. Og der er plads til 
alle. Der er altid nye emner at tage op i undervisning
en fordi der hele tiden udtrykkes nye ideer og krav.
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(BB) Bodil Pedersen
Ved Lunden 7, 4300 Holbæk 
59 44 02 42
bodil.vest@skolekom.dk 
lektor, biologi

(AH) Anne Munk Højte 
Ahlgade 60, 1 .tv., 4300 Holbæk 
59 44 98 68 
anne.hoejte@mail.tele.dk 
adjunkt, erhvervsøkonomi - historie

(AA) Anne Mette Augsburg 
Strædet 13, 4581 Rørvig 
59 91 96 14
anne.mette.augsburg@skolekom.dk 
lektor, biologi - idræt

(AW) Agnete Waagstein 
Søndervang 19, 4000 Roskilde 
46 36 51 55
agnete.waagstein@skolekom.dk 
lektor, webmaster, biologi

(BG) Bente Gundel 
Klosterengen 57, 4000 Roskilde 
46 37 04 58
bente.gundel@skolekom.dk 
lektor, engelsk - idræt

(BJ) Birgit Josefsen 
Byvolden 30, 4000 Roskilde 
46 32 42 43
birgitjosefsen@mail.dk 
lektor, geografi - religion

(BO) Bente Olsen
Heibergs Have 31,4300 Holbæk 
59 43 67 09
lektor, studievejleder, kemi - fysik - 
naturfag

(AM) Anne Mogensen
Chr. Hansensvej 34, 4300 Holbæk 
59 43 90 34
anne_mogensen@yahoo.dk 
adjunkt, idræt - kemi

(BK) Kirsten Bodekær 
Tjørnevangen 1,4070 Kr. Hyllinge 
46 40 33 22
kirsten.bodekaer@get2net.dk 
adjunkt, musik - dansk (orlov)

(BA) Stine Ballisager 
Bjarkesvej 13 st.tv., 2000 F 
60 68 88 76 
ballis1@hotmail.com 
pædagogikumkandidat, dansk - 
religion
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ZVA

(ON) Claus Rode Nielsen 
Artillerivej 100 C, 1 ,th„ 2300 Kbh. S 
88 38 78 38
crn@brygge.dk
adjunkt, tysk - oldtidskundskab

(CA) Carin Karlsson Astrup 
Eskildstrupvej 22, 4560 Vig 
59 32 82 85
cgastrup@worldonline.dk 
lektor, engelsk - fransk

(CD) Camilla Donovan
Kromarksvej 4, Osted, 4000 Roskilde 
46 42 02 49
årsvikar, musik - matematik

(CH) Claus Hansen, 
Knudskovparken 5 A, 4300 Holbæk 
59 43 93 22
clausal @webspeed.dk
lektor, studievejleder, tysk - historie
- oldtidskundskab

(CL) Carsten Lundgaard 
Bjergmarken 19, 1 .th., 4300 Holbæk 
59 44 11 85
C-lundgaard@mail.dk
lektor, matematik - fysik - naturfag
- filosofi

(CS) Charlotte Housted Steffensen 
Gemmet 1,3.th. 2400 København NV 
38 60 92 38
Charlotte, h. steffensen@skolekom .sk 
pædagogikumkandidat, matematik 
- idræt

(DH) Dorte Hedegaard 
Stranddalen 21,4571 Grevinge 
59 65 93 60
devin@get2net.dk 
adjunkt, tysk - fransk

(DR) Daniel Radtleff 
Vallekildevej 108 C, 4534 Hørve 
59 65 69 43 
radtleff@mail.tele.dk 
lektor, dansk - engelsk

(DS) Dorte Schiøtz Larsen 
Blommehaven 51,4390 Vipperød 
59 18 10 35
lektor, engelsk - latin - oldtidskund
skab
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(EB) Erik Borring, Kundby Koloni 13, 
Kundby, 4520 Svinninge
22 66 76 27
erik.boring@skolekom.dk
adjunkt, AV-inspektor, historie - 
mediefag 

(EG) Ejnar Gyldenkerne 
Hvalsøvej 21,4320 Lejre 
46 49 83 45 
ulej@tdcadsl.dk
adjunkt, fysik - matematik - naturfag 
(orlov) 

(EL) Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19, 4300 Holbæk 
59 44 53 13
eva.lundhansen@get2net.dk 
lektor, engelsk - russisk

(EN) Ebbe Neesgaard 
Gundestedvej 28, 4330 Hvalsø 
46 40 78 98
adjunkt, kemi - fysik - naturfag

(ER) Eva Rosenkilde 
Kærsangervej 69, 4300 Holbæk 
59 43 95 35
eva.rosenkilde@skolekom.dk 
lektor, gæsteelever, engelsk - 
spansk - mediefag

(EV) Else Valsgaard Kofod 
Lindebugten 9,1. 2500 Valby 
38 87 89 18
elsevalsgaard@hotmail. com 
pædagogikumkandidat, engelsk - old
tidskundskab

(Fl) Peter Fink
Kløvermarksvej 37, 4300 Holbæk
35 81 63 61
peterf i n k@wanadoo. d k 
adjunkt, dansk - filosofi

(GA) Gitte Andersen
Krusågade 3, 4.tv, 1719 København K 
26 22 67 51
gitte.andersen67@skolekom.dk 
pædagogikumkandidat, dansk - 
billedkunst

(GC) Gorm Christensen 
Drosselvej 28, 2000 Frederiksberg 
38 10 62 14
gormchristensen@mail.dk 
lektor, tysk

(GN) Gert Nielsen
Biens Alle 15, 2300 København S
32 58 16 29
gertnielsen@tiscali.dk 
lektor, dansk - religion
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(HD) Helle Dam 
Adolph Steens Alle 6, 2.th, 
1971 Frederiksberg C 
35 37 26 30
adjunkt, dansk - billedkunst

(HO) Stig Holm
Fladehøj 59, 4534 Hørve 
59 65 65 16
msholm@post11 .tele.dk
lektor, bibliotekar, historie - religion

(HM) Hemming Martin 
Ahlgade 74 C, 4300 Holbæk 
59 43 91 06
hemming.martin@skolekom.dk 
lektor, engelsk - psykologi

(HE) Nils Hedehus, Bækmarksvej 5, 
LI. Grandløse, 4300 Holbæk 
86 10 40 82
nils.hedehus@skolekom.dk 
adjunkt, idræt - geografi

(HL) Hanna Lundgren 
Seidelinsvej 17, 4300 Holbæk 
59 43 12 47 
adjunkt, dansk - idræt

(HP) Henning Petersen 
Fredensvej 15, 2630 Tåstrup 
43 99 48 12
amargospetersen@post.tele.dk 
adjunkt, spansk - historie

(HØ) Peter Høymark 
Hegnet 2, 4300 Holbæk 
59 27 35 93 
notdarkyet@msn.com 
adjunkt, dansk - historie

(IP) Inger-Margrethe Persson 
Ewalds Have 45, 4300 Holbæk 
59 43 97 83
inger. Persson@skolekom .dk 
lektor, geografi - historie

(IG) Inge Gildberg
Ved Skoven 11,4300 Holbæk
59 43 75 16
inge.gildberg@skolekom.dk 
lektor, kursusleder, engelsk - latin - 
oldtidskundskab

(IJ) Iben Jørgensen 
Skærbækvej 24, 2610 Rødovre 
36 17 25 51 
iben@danbbs.dk
adjunkt, pædagogisk konsulent, 
spansk - historie

tele.dk
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(IR) Inge Rasmussen 
Bakkekammen 53, 4300 Holbæk 
59 44 18 32
inge.rasmussen@teie2adsl.dk 
lektor, tysk - dansk

(JP) Jørgen Petersen 
Fasanvej 40, 4300 Holbæk 
30 56 06 88 
jp@stenhus-gym.dk

. lektor, inspektor, dansk - engelsk

(JB) Jørgen Bugge Hansen, 
Skovhusvej 52, 4350 Ugerløse 
59 18 84 67
j.bugge.hansen@get2net.dk 
lektor, studievejleder, geografi - 
samfundsfag - pædagogisk konsu
lent

(JF) Jens Færch-Jensen 
Kløvermarksvej 3, 4300 Holbæk 
59 44 27 41
Jens. Faerch@skolekom.dk 
lektor, studievejleder, geografi - 
idræt

(JJ) John Jensen
Rosenvænget 29, 4300 Holbæk 
59 44 02 98
adjunkt, dansk - samfundsfag

(JL) Jørgen Lindstrøm
Bøgevej 18, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge 
46 40 56 41
lymus@tdcadsl.dk
lektor, matematik - kemi - naturfag

(JO) Jacob Olsen 
Ladegårdsparken 43, 4. th., 
4300 Holbæk, 29 80 95 70 
jacob_olsenolsen@hotmail.dk 
pædagogikumkandidat, matematik 

k - drama

(JØ) Lisbeth Jørgensen 
Dalumgårds Allé 35 C, 
5250 Odense SV, 22 88 77 02 
lisbeth.jorgensen@gmail.com 
pædagikumkandidat, filsofi - mate
matik

(KB) Klaus Brems
Strandparken 19, 4000 Roskilde 
46 37 35 60 
klaus@brems.nu
lektor, ledende inspektor, biologi - 
idræt

(KG) Kim Aagaard Christensen 
Sundholmsvej 53, 1. tv., 
2300 København S, 23 25 66 89 
pædagogikumkandidat, fysik - kemi
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(KH) Karen Højland
Kirkebakken 6, Vallekilde, 4534 Hørve 
59 65 73 53
karenhoejland@skolekom.dk 
lektor, musik - idræt

(KL) Majbritt Kleist
Byvej 48, 4532 Gislinge
59 46 35 03
majka@mail.dk
adjunkt, kursusleder, biologi - billed
kunst

(KN) Karsten Skov-Nielsen 
Virginiavej 2, 4.th., 
2000 Frederiksberg 
38 87 78 87
Skov-nielsen@adr.dk 
adjunkt, boginspektor, idræt - russisk

(KR) Susanne Kragsaa
Svalevej 2, 4300 Holbæk 
59 44 70 24
Kragsaa@tel iamail.dk
adjunkt, informationsmedarbejder, 
engelsk

(KS) Kristoffer Steen Nielsen 
Frederiksborgvej 45 st.th., 
2400 Kbh. NV, 35 81 80 90 
Kristoffernielsen499@hotmail.com 
årsvikar, geografi - idræt

(KU) Kurt Larsen 
Dybendalsvej 63, st.th., 
2720 Vanløse, 38 71 44 82
qrt.floris@get2net.dk 
årsvikar, biologi

(LG) Lars Gaunø Jensen 
Barsebæk 44, 4300 Holbæk 
59 43 91 42
lektor, historie - idræt

(LJ) Lars Ole Justesen 
Stenstrupvej 78, 4573 Højby 
59 32 00 53
adjunkt, kemi - fysik - naturfag

(LO) Lars Olsen 
Hyldegårdsvej 13, Mårsø 
4300 Holbæk, 59 46 06 09 
larsolsen@mail.dk 
adjunkt, tysk - musik

(LP) Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21 B, 4., 2500 Valby 
36 46 93 56
lektor, fysik - matematik - naturfag
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(MF) Marianne Skovlund Friis 
Mosesvinget 10, Hvalsø 
46 49 86 50
alpha.alliance@ofir.dk
adjunkt, dansk - fransk - psykologi

(ME) Mette Kynemund 
Søvej 25, 4540 Fårevejle 
59 62 21 62 
me@stenhusgym.dk 
adjunkt, inspektor, dansk - filosofi

(LR) Line Hylling Rasmussen 
Emdrupvej 113,3,
2400 København NV, 38 79 54 91
Iineras77@hotmail.com 
pædagogikumkandidat, samfunds
fag - idræt 

(LT) Lotte Thulstrup 
Hegnet 2, 4300 Holbæk 
59 27 35 93
lotte.thulstrup@skolekom.dk 
lektor, pædagogisk konsulent, 
dansk - idræt - drama

(LØ) Leif Østerholt
Vestervangen 36, 4300 Holbæk
59 43 63 66
leif.oesterholt@skolekom.dk 
lektor, datavejleder, samfundsfag - 
geografi - erhvervsøkonomi

(MA) Morten Aamann Poulsen 
Griffenfeldtsgade 7, 2.tv., 2200 Kbh. N. 
35 10 26 97
morten@bog.dk
adjunkt, musik og historie 

(MB) Marie Louise Brix-Andersersen 
Enemærket 6A,
2400 København NV, 39 20 88 10 
pædagogikumkandidat, engelsk - 
psykologi

(MG) Mette Garde
Vallekildevej 108 C, 4534 Hørve 
59 65 69 43 
radtleff@mail.tele.dk 
lektor, billedkunst

(MH) Michael Steen Henriksen 
Søndervang 13, 4000 Roskilde 
46 36 72 54
lektor, matematik - fysik - naturfag

(MK) Mette Knudsen 
Teglværksvej 20, 4420 Regstrup 
59 27 34 22 
mk@stenhus-gym.dk
lektor, kursusleder og pædagogisk 
medarbejder, samfundsfag - dansk
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(ML) Morten Lindskov Hansen 
Baggesens Have 55 B, 4300 Holbæk 
75 52 61 91
mlhansen@teliamail.dk
adjunkt, kemi - fysik - naturfag

(NT) Nanna Thirup
Rye Gade 13, Rye, 4060 Kirke Såby 
46 40 50 85
nanna.thirup@get2net.dk 
adjunkt, tysk - dansk

(NB) Niels Bak-Pedersen 
Egebjergvej 174, 4500 Nykøbing Sj 
59 93 26 36
niels.bak-pedersen@privat.dk 
lektor, dansk - idræt

(NH) Nina Holm
H/F Mozart 33, 2450 København SV
36 30 81 46
nina.holm@tele2adsl.dk 
adjunkt, musik - engelsk

(OB) Ole Barnholdt
Svalevej 2, 4300 Holbæk 
59 44 70 24 
olebarnholdt@mail.dk
adjunkt, musik -pædagogisk IT-kon- 
sulent

(OJ) Olaf Jørs
Tidemannsvej 14,st., 4300 Holbæk 
59 43 34 44
olaf.joersl @skolekom.dk
adjunkt, studievejleder, tysk -
geografi

(NI) Ingelise Nielsen 
Dramstrup 4, 4420 Regstrup 
59 27 33 05
dogishus@paradis.dk 
lektor, matematik

(NS) Norbert Sandberg 
H.C.Lumbyesgade 38, 
2100 København 0 
39 29 17 96 
lektor, matematik

(OL) Ole Kjær Larsen
Oldfuxvej 13, 2400 Kbh.NV
35 85 54 62
lektor, boginspektor, dansk - latin

(PA) Berit Pallisgaard 
Lysalleen 17 D, 4000 Roskilde, 
28 49 85 16
b.pallisgaard@wanadoo.dk 
lektor, engelsk - tysk
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(SA) Steen Skovgaard Andersen 
Stillidsvej 12, 4300 Holbæk 
59 44 67 15
adjunkt, historie - religion

(PM) Peter Mortensen 
Solsortvej 27, 4300 Holbæk 
59 46 17 48
shevek@get2net.dk 
adjunkt, tysk - engelsk

(SK) Susanne Krautwald
Falkevej 2, 4300 Holbæk 
59 44 08 07
adjunkt, studievejleder, dansk - tysk

(SB) Stine Bache
Havrevænget 18, 4520 Svinninge 
59 66 86 81
stine.bache@skolekom.dk 
adjunkt, historie - spansk

(RA) Helle Rasmussen
Rendevej 6, Ordrup, 4550 Fårevejle 
59 65 39 46
vindue@gmx.net 
lektor, fransk - dansk

(PH) Peder Jørgen Hansen 
Asmindrupvej 20, 4390 Vipperød 
59 18 14 21
pederpederh@lite.dk]
lektor, matematik - fysik - naturfag

(SH) Susanne Holm 
Bovsager 21, Svogerslev, 
4000 Roskilde 
46 38 35 83
lektor, læsevejleder, fransk

(SN) Birgit Snetoft
Ranunkelvej 7,4300 Holbæk 
59 44 05 51
birgit@snetoft 1 .fthmail.dk 
lektor, studievejleder, dansk - fransk

(PF) Per Farbøl 
Nørrebrogade 66, 3. th, 2200 Kbh.N 
47 10 74 64
306pf@vestamt. dk 
rektor, historie - idræt

(PJ) Per Selvager
Jensen, Vent edgårdsvej 1F, 
4440 Mørkøv, 59 27 34 81 
per.selvager@skolekom.dk 
lektor, datavejleder, matematik - fysik 
- naturfag
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(TT) Trine Tims Michaelsen 
Stenhusvej 5A, 4300 Holbæk 
59 44 54 32 
ttem@mail.dk
adjunkt, studievejleder, idræt - fransk

(TP) Thorkil Petersen 
Studiestræde 6, 4300 Holbæk 
59 43 72 21
thorkilpetersen@hotmail.dk 
lektor, kemi - fysik - naturfag

(TA) Torben Andreasen 
Svalevej 4, 4300 Holbæk 
59 43 46 13 
lektor, matematik

(VR) Vibeke Rosenmeier 
Lærkevej 58, 4300 Holbæk 
59 44 42 98
viberosen@get2net.dk 
lektor, fransk

(SÆ) Susanne Æbelø, 
Torvegade 28, 1 .th, 4200 Slagelse 
63 13 10 34
susanne.aebeloe@skolekom.dk 
matematik - religion

(TU) Trine Uglebjerg
Mosevangen 3, 4400 Kalundborg 
59 51 59 79
tu@stenhus-gym.dk 
adjunkt, inspektor, matematik - historie

(UN) Ulla Falcon Nielsen 
Hvalsøvej 21,4320 Lejre 
46 49 83 45 
ulej@tdcadsl.dk
adjunkt, dansk - samfundsfag

(VS) Vibeke Søeborg
Højholtvej 2, 4340 Tølløse 
59 18 96 91
lektor, studievejleder, historie - religion

(SP) Svend Pedersen 
Kærsangervej 31,4300 Holbæk 
59 43 40 27
Svend_P@mail.tele.dk 
lektor, fysik - kemi - datalogi - 
naturfag
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Rita Mørch 
sekretær

John Jørgensen 
pedel

Hanne Jensen 
sekretær

Mette Stentoft 
sekretær

Kaj Peter Jørgensen 
pedel

Anette Andersen 
rengøringsassistent

Birgit Skovshooved 
oldfrue

Henning Justesen 
pedel

Ann Pia Bache 
rengøringsaasistent

Lis Christensen 
rengøringsassistent
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Diana Ejlersen 
rengøringsassistent

Alice Billie Jensen 
rengøringsassistent

Ruth Larsen 
rengøringsassistent

Karen Winther 
kantine

Christina Mosbæk 
kantine




