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Velkommen til Sønderborg Gymnasium og HF-kursus

Karl Kristian Højberg
Med dette årsskrift velkommen til et lille indblik i, 
hvordan denne skole er indrettet og fungerer.
I kan se frem til at skulle nyde de smukke omgivelser, 
der præger skolen, og det samvær med de mange 
jævnaldrende, der får disse omgivelser til at leve. 
Som I vil kunne læse, er livet på skolen præget af de 
mange udfoldelsesmuligheder, som tilsammen skal 
gøre det muligt for jer at få et ordentligt afsæt til et se
nere uddannelses- og arbejdsliv, og måske vigtigst, 
et godt liv. Der vil blive stillet krav og forventninger til 

jer, som vil udfordre jer og pirre jeres nysgerrighed, 
og I vil vokse med opgaven.
Vi forventer afjer, at I er åbne for de muligheder, I får, 
og at jeres engagement vil sætte sit præg på skolens 
hverdag. Vi vil bruge mange kræfter på at give jer de 
bedste muligheder, når I skal træffe de mange valg, 
som I vil blive stillet over for de næste år, og forventer 
afjer, at I viser ansvarlighed i jeres arbejde.
Hjertelig velkommen til gode år på Sønderborg 
Gymnasium og HF-kursus.
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Velkommen til kommende statsskoleelever

Hej alle i nye 1. g’ere og 1. HF’ere, og rigtig hjer
telig velkommen til Sønderborg Gymnasium og HF 
(Statsskolen)
I år starter noget nyt og spændende, nemlig den nye 
gymnasiereform. Det bliver et udfordrende og nyt 
kapitel vi gå ind i. Specielt for lærerne har det været 
en stor omvæltning.
Men det at være en del af Statsskolen vil højst sand
synligvis ikke ændre sig spor. Her er der mulighed 
for både at udvikle sig socialt og fagligt. Vi har en 
del efterskoleaktiviteter som frisport, lektiehjælp, fri 
billedkunst, kor mm.

Det er også muligt at komme i skolens festudvalg 
E69, som hovedsageligt står for skolens populære 
fester. Og så er det jo også elevrådet, hvor eleverne 
har mulighed for at påvirke lærere og rektor med 
forskellige ting i forskellige udvalg. Samtidig er det 
nu også elevrådet, der står for skolens fredagscafé 
(som indebærer forskellige temaer og sjove events), 
som vi håber vil bliver mere aktiv i det kommende 
skoleår 2005/2006.
Med det vil vi sige velkommen her til jeres nye sko
le.
Venlig hilsen, elevrådet
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Om at gå på Statsskolen

Sidse/ Mathiesens elevtale ved orienteringsmødet 
den 3. februar 2005
Hej, jeg hedder Sidsel, jeg går i 3.y her på skolen. 
Jeg vil gerne prøve at give jer et indtryk af, hvad det 
vil sige at være gymnasieelev, og ikke mindst, hvad 
det vil sige, at være elev her på Statsskolen. På den 
måde håber jeg, at det vil lette det svære og store 
valg i står overfor netop nu. Et valg, der kræver, at I 
må tænke mange år frem, og at 1 overvejer, hvad I vil 
beskæftige jer med engang ude i fremtiden. Nogle af 
jer har måske en drøm, og I ved, hvad det kræver at 
få den til at gå i opfyldelse. Men jeg ved også, at rig
tig mange af jer ikke har et bestemt fremtidsmål, og 
det valg I skal træffe nu, er et valg, som bestemmer 
i hvilken retning, I vil gå. Jeg vil prøve at beskrive, 
hvad det er, I går ind til, og hvad det vil kræve af jer, 
hvis I vælger at bruge to eller tre år af jeres liv her på 
skolen.
Jeg har tit tænkt på, at det at gå i gymnasiet er som 
at bage en kage. Og med det mener jeg ikke det er 
nemt, eller at det er sådan en kage, man kan få sin 
mor til at bage. Det er en meget vigtig kage, som 
til sidst gerne skulle blive så vellykket, at I står med 
huen på hovedet. Mange af ingredienserne til ka
gen, dvs. de forskellige fag, har I allerede smagt på 
i folkeskolen. Nogle kan man lide, andre finder man 
knap så interessante, men i sammenhæng bliver det 
en helhed, som er ret fantastisk.
Netop i gymnasiet vil I opleve forskellen mellem at 
have de enkelte fag hver for sig, og på at opnå et 
overblik, som skaber en større helhed, for det er her

fagene begynder at spille sammen. Og det er på det 
tidspunkt, at kagen begynder at tage form. Men det 
kræver en arbejdsindsats. Gymnasiet her bliver ikke 
barejeres nye skole, det biiveren del af jeres liv. Ikke 
kun pga. lektierne, men også de mange aktiviteter, 
som det næsten er umuligt at undgå at være med 
til.
Der vil blive stillet krav til jer om engagement, for det 
at gå i gymnasiet kræver mere end at være til stede 
i fysisk forstand. Til tider bliver det måske nødven
digt at miste en halv nats søvn for lige at få afleveret 
den der stil eller rapport, som har drillet den sidste 
uge. Derfor må I være klar over, at en vis lyst til sko
learbejdet er en forudsætning for at få en god tid i 
gymnasiet, og det er klart værd at tage med i sine 
overvejelser.
Timerne, lektierne og afleveringerne er dog ikke det 
eneste jeres hverdag vil blive fyldt ud af her på ste
det. Der er også et rigtig tykt lag glasur, som får den 
til tider lidt tørre kage til at glide lettere ned.
For der er masser af aktiviteter ud over det faglige, 
f.eks. prioriterer skolen højt, at der hvert andet år bli
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ver opført musical. I år var det ”Den franske revolu
tion”, der løb af stablen i efteråret. Her har alle elever, 
HF’ere såvel som 1., 2. og 3. g’ ere mulighed for at 
vise deres talenter som skuespillere, sangere, musi
kere, i koret eller som 
lys - og lyd folk. Det 
er selvfølgelig frivil
ligt at være med, og 
det tager også en del 
af fritiden. Men resul
tatet ender altid med 
at være rigtig flot, og 
ikke mindst er det 
sjovt at være med 
- det styrker sam
menholdet på tværs 
af klassetrinene.
Der er desuden 
mulighed for at del
tage i skolens kor, 
der hvert år indstu
derer et større værk sammen med Sønderjyllands 
Symfoniorkester og nogle andre gymnasiekor fra 
vores landsdel. I år er der Jesus Christ Superstar på 
programmet, og jeg tror, vi er omkring 400 i koret i alt 
- selvfølgelig flest her fra skolen.
Så er der de mange fester, blandt andet skolens fød
selsdag, som er årets begivenhed. En hel dag er af
sat til at fejre vores gamle skole, og vi mødes alle til 
fælles morgenmad her i festsalen, hvor skolens mu
sikhold sørger for at fyre op for fødselsdagsstemnin
gen inden vi bevæger os ud på den store klassedyst 
rundt i Sønderborg. Det er også denne dag den store 

romatch mod Amtsgymnasiet finder sted, og til trods 
for evindelige rygter om Amtsgymnasiets superhold, 
og en del nervøsitet er det lykkedes Statsskolen at 
vinde ”den blanke pøs” seks år i træk. De to skoler 

elsker at dyste mod hinan
den, og desværre måtte vi 
lade Amtsgymnasiet løbe 
af med sejren til stafetlø
bet.
Om aftenen er der fest på 
skolen for både lærere og 
elever. Alle er klædt ud ef
ter et givent tema, og det 
er imponerende, hvor op
findsomme klasserne kan 
være, for at vinde prisen 
for bedste udklædning el
ler flotteste dessert.
Skolens fødselsdag er dog 
ikke årets eneste fest. Vi 
har et glimrende festudvalg

E-69, som udelukkende består af elever. De sørger 
for fester nogle fredage i løbet af året. Og skal man 
dømme ud fra antallet af deltagere ved disse fester, 
så tør jeg godt love, at de slet ikke er så dårlige. 
Der er også rige muligheder for at mødes med kam
meraterne efter skole, og dyrke forskellige fritidsinte
resser. Det sørger åben skole for, hvor idrætshallen 
er åben, der er fri billedkunst og lektiehjælp. Og kan 
man lide konkurrence, kan man deltage i diverse 
sportsstævner, som f.eks. volleyballturneringer, både 
internt mellem klasserne her på skolen, og med an
dre gymnasier.
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Hvert år er der også nogle friske elever, som påta
ger sig det ansvar, at arrangere en fodboldturnering, 
hvor spillerne bliver købt på auktion af forskellige til
meldte managers, hvorefter turneringen går i gang. 
Og så er der ellers dømt fodboldstemning på stadion 
et par eftermiddage sidst på året.
Jeg ser Statsskolen som en skole fuld af traditioner, 
og som en skole, hvor eleverne har stor indflydelse 
på skolelivet og dets udformning. Det kommer til ud
tryk i det store engagement eleverne udviser gen
nem de nævnte begivenheder. Statsskolen er meget 
mere end en skole, hvor vi går for at lære de ting, vi 
behøver for at få huen. Det er især også en skole, 
hvor der er mulighed for at udfolde sig på så mange 
andre måder og engagere sig ud over det rent fag
lige.
Men selvfølgelig må vi ikke glemme, at det er det fag
lige, der skal få huen til at sidde godt på hovedet. Det 

er ikke nok at være interesseret i fodboldturneringer 
og fede fester, hvis man vil have en god gymnasietid. 
Gymnasiet er ikke bare en fortsættelse af folkesko
len, de mennesker som går her, er her, fordi de har 
valgt at være her. Og det er det valg I også skal til at 
træffe. I skal hjem og overveje, om I kan se jer selv i 
det liv som foregår her på skolen, fagligt såvel som 
socialt. ”Kan jeg finde ud af det” spørger i måske jer 
selv. Jeg vil mene, at har I lysten, og synes I, at det I 
ser og hører i aften er interessant og spændende, er 
det bare at kaste sig ud i det. I vil selvfølgelig blive ta
get kærligt imod til sommer, og starten er altid blød - 
en introuge, hvis vigtigste formål er, at i får mulighed 
for at lære de andre nye elever og skolen at kende. 
Og før I får set jer om, er I en del af fællesskabet og 
Statsskolen er en del af jeres liv.
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Reform af gymnasiet og hf

Karl Kristian Højberg
Rektor

Den reform af gymnasiet og hf, som påbegyndes til 
august 2005, er efter manges mening, bl.a. vores 
undervisningsministers, den mest vidtrækkende æn
dring af de to uddannelser i 100 år. Det store forbe
redelsesarbejde i Undervisningsministeriet med love 
og bekendtgørelser er færdiggjort, og vi kan danne 
os et indtryk af de store ændringer, der venter os.

STX (også kendt som det almene gymnasium)
Mens rammerne synes klare, arbejder vi nu med ind
holdet. Eleverne i gymnasiet skal gennem et grund
forløb det første halve år, hvor de skal stifte bekendt
skab med en række fag, som skal kvalificere deres 
valg af studieretning, som skal finde sted i slutningen 
af grundforløbet.
Studieretningsforløbet strækker sig så de næste 2 ¥2 
år, og vi har på den enkelte skole udmeldt det udbud 
af studieretninger, som eleverne kan vælge sig ind 
på, og fået det godkendt i Amtsrådet. Det er så op til 
skolen endeligt at fastlægge de studieretninger, som 
oprettes, når elevernes valg er kendt i december 
måned. Når eleverne påbegynder studieretningsfor- 
iøbet, er de sat på hold, hvor de har studieretnings
fag og fællesfag sammen. Det vil i princippet sige, 
at man går på samme hold - i samme ”klasse” - i 
2¥2 år.
Vi ved også, at nøgleordet i studieretningsgymnasiet 
er samarbejde. En studieretning består af mindst tre 
studieretningsfag på varierende niveauer, og kravet 

til studieretningsfagene er, at de skal etablere fag
ligt samarbejde. Der skal i hver studieretning være 
mindst fire A-niveauer (det højeste niveau), hvoraf 
de obligatoriske fag dansk og historie udgør de to. 
Studieretningsudbuddet skal dække hovedfakulte
terne, dvs. det naturvidenskabelige, det samfundsvi
denskabelige og det humanistiske, og der er ret be
set ganske mange variationsmuligheder i udbuddet. 
Som noget nyt skal eleverne i grundforløbet gennem 
et naturvidenskabeligt grundforløb, et forløb i almen 
sprogforståelse samt over alle tre år stifte bekendt
skab med en disciplin, som hedder almen studiefor
beredelse, hvor de forskellige fag i den enkelte stu
dieretning arbejder sammen i emnekredse.
De obligatoriske fag i alle studieretningsforløb er som 
nævnt dansk og historie på A-niveau, engelsk samt 
2. fremmedsprog på mindst B-niveau, fysik, mate
matik og samfundsfag på mindst C-niveau. Desuden 
er religion, oldtidskundskab, idræt og et kunstnerisk 
fag på C-niveau obligatoriske fag. Yderligere skal 
mindst to af fagene biologi, kemi eller naturgeografi 
på mindst C-niveau indgå i det enkelte studieret
ningsforløb, og mindst ét af fagene biologi, fysik, 
kemi eller naturgeografi afsluttes på B-niveau. Når 
hertil kommer en række bindinger mellem visse fag 
samt et stort og varieret udbud af valgfag, har vi selv
sagt fået en planlægningsopgave ude på skolerne, 
der ikke bliver mindre af, at det ”gamle” system ud
fases samtidig med frem til 2007.
En forsigtig vurdering vil være, at reformen er en ud
fordring til os, især hvad angår de ændrede arbejds
former og kravene om samarbejde i alle afskygnin-
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ger. Ikke mindst til lærerteamarbejdet i de enkelte 
studieretninger stilles der med rette store forvent
ninger. Det er for tidligt at give et bud på, om den 
faglige opstramning, der er lagt op til, også bliver til 
virkelighed. Spændende er det under alle omstæn
digheder.

Hf-reformen
Strukturen i hf-reformen er mere overskuelig og ikke 
så vidtrækkende som i gymnasiet, men med interes
sante ændringer. Fagene dansk og engelsk er styr
ket på henholdsvis A- og B-niveau, mens matematik 
og idræt er bevaret på C-niveau. Der er som noget 
helt nyt to fagpakker, en naturvidenskabelig pakke, 
bestående af biologi, kemi og geografi på C-niveau, 
og en kultur- og samfundsfagpakke, bestående af 
historie på B-niveau samt religion og samfundsfag 
på C-niveau. Desuden er der en række valgfag, som 
vil indgå i det endelige forløb. Også som noget nyt 
er der obligatorisk intro-forløb samt skemalagt værk
stedsundervisning til varetagelse af bl.a. projektar
bejdsformerne.
Det er stadig hf-profilen, at eksamen er tilrettelagt ef
ter, at der ikke gives termins- og årskarakterer.
Vi vurderer reformen i hf som en tiltrængt faglig op
stramning med tilbud om relevante arbejdsformer og 
med forbedret mulighed for toning i bestemt uddan
nelsesretning, fx i en sundhedsretning, hvis hf-kurset 
er stort nok til det.

Se skolens hjemmeside: www.sndrborg-gym.dk un
der elev 2005 for yderligere information.
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På tur til det nye elevloft

Man må tage sig sammen. Jo, det er jo aldrig nemt at 
invadere andres domæner og da slet ikke unge i al
dersgruppen 1#-2#'s hellige haller. Det ved enhver 
forældre. Så da det faldt i mit lod at skulle anmelde 
det nye elevloft, ja, så måtte jeg tage mig sammen. 
Og tage den tunge vej op af trapperne til øverste 
etage.
Men min angst og bæven blev gjort til skamme. Straks 
man træder ind, fornemmes en god stemning. En rar 
blanding af arbejde, leg - af afslappet samvær over 
et spil bordfodbold, til koncentreret gruppearbejde. 
Godt nok finder man gruppens medlemmer mage
ligt henslængt i en af de bløde sofagrupper, men der 
kommer gode idéer på papiret. For dernæst at blive 
renskrevet og kommenteret på en af de mange nye 
computere, som lokalet også byder på.

Ren luksus, med lyd og fladskærme og hvad har vi. 
For det har vi også: Biograf med surround sound. Så 
når lektierne er lavet (!), tordner Ringenes Herre over 
storskærmen. Eller hvad med at mødes til Brøndby 
- FOK live? Det er sjovere at se sport, når man er 
nogen stykker.
Nyt gulv og køkken trygler om at blive brugt med 
kærlighed, ligesom den kommende kaffe- og ka
kaoautomat vil kunne dulme trætheden efter en lang 
skoledag - forhåbentlig uden kaffen ender i tastatu
rerne.
Men som det ser ud nu, har eleverne taget vare på 
lokalet med den helt rigtige indstilling, og flere og fle
re lærere vover sig der op. Ligesom undertegnede. 
Måtte dette lokale længe leve!
Finn Gohs
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Værd at vide

Skolens organisation
Sønderjyllands Amt ejer skolen, har ansvaret for sko
lens drift og organisation og fastlægger skolens bud
getmæssige rammer hvert år.
Gymnasieafdelingen, som hører under Undervis
ningsministeriet, har det overordnede pædagogiske 
ansvar. Rammerne for undervisningens indhold og 
eksamener er fastlagt i Gymnasieloven, HF-loven og 
de tilhørende bekendtgørelser. Gymnasieafdelingen 
giver bl.a. overordnede retningsliner for undervisnin
gen, udfærdiger skriftlige eksamensopgaver og væl
ger de mundtlige fag eleverne skal til eksamen i.
Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter 
for amt og kommuner, elever, forældre, lærere og 
andre ansatte. Sko lebestyrelsen træffer beslutning 
om forskellige forhold vedrørende skolen f.eks. bud
get, ordensregler, fagudbud og ferieplan. Fra 2006 
kommer der i forbindelse med kommunalreformen 
en midlertidig bestyrelse.
Pædagogisk Råd består af alle skolens lærere og 
rådgiver rektor i alle væsentlige spørgsmål vedrø
rende skolens arbejde.
Arbejdet i Pædagogisk Råd foregår dels på PR-mø- 
der og dels i udvalg under Pædagogisk Råd.
Elevrådet har en repræsentant for hver klasse. Det 
kan tage sager op og fremlægge dem for sko
lens ledelse. Elevrådet sender repræsentanter til 
Pædagogisk Råds møder og har repræsentanter i 
skolebestyrelsen og en række af skolens udvalg.
Rektor har den daglige ledelse af skolen i samarbej
de med inspektorerne. Rektor er over for Amtsrådet

og Undervisningsministeriet ansvarlig for, at love, be
stemmelser og budgetter overholdes.

Skolens kontor
Der er mange kontakter mellem elever, forældre, læ
rere og skolens kontor.
Først og fremmest skal skolen til enhver tid have de 
rigtige data om alle elever. Derfor skal ændring af 
adresse straks meldes.
Året igennem udsender kontoret en række skemaer, 
der skal udfyldes og afleveres på kontoret.
På kontoret kan man få oplyst træffetider for rektor og 
studievejledere og få svar på de fleste spørgsmål om 
regler, praktiske forhold og andet, der vedrører sko
len. Der kan også hjælpes med plastre m.m. Enkelte 
begrænsninger i de mange servicefunktioner er dog 
nødvendige på en institution med over 800 menne
sker. Kontoret kan normalt ikke viderebringe beske
der til enkelte elever, give individuelle oplysninger 
om karakterer eller hjælpe med kopiering.
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Statens uddannelsesstøtte
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, af
hængigt af dine forældres indkomst. Når du er fyldt 
20 år, kan du få SU uafhængigt af dine forældres 
indkomst. Søg i god tid inden du er støtteberettiget 
af hensyn til den lange ekspeditionstid (dog tidligst 
3 måneder inden). Ansøgningsskemaet hentes på 
www.su.dk
Det kan udfyldes direkte på skærmen og printes ud, 
hvorefter det underskrives afleveres på skolens kon
tor. Alle sager vedrørende SU går gennem kontoret.

Transport
Sydbus udsteder et særligt uddannelseskort, der ko
ster 280 kr. pr. måned for alle. Ved bestilling for et 
helt skoleår koster kortet 2800 kr. Brochure med til
meldingsblanket kan fås på skolens kontor. Husk, at 
der skal indsendes bestillingskort for hvert skoleår.

Øvrige udgifter
Du skal regne med udgifter til papir, lommeregner, 
nogle ordbøger og en evt. studietur.

Studievejledning i gymnasiet og på HF
Hver klasse har tilknyttet en studievejleder som ar
bejder tæt sammen med klassens lærere/team. 
Studievejlederens rolle er en blanding af den en 
klasselærer og en skolevejleder har i folkeskolen, 
men hvor den primære fokus i gymnasiet er lagt på 
gennemførelsesvejledningen.
Studievejlederne giver kollektiv orientering i klas
serne, men kan især træffes på faste tidspunkter på 
studievejlederkontoret. Se opslag på døren. Skolens 

studievejledere er: Leif Aas Andersen (AA), Susanne
Parsons (SP) og Karin Pedersen (KP)

Studievalg Sydjylland
Hjælper dig med information og vejledning om alle 
landets videregående uddannelser, efteruddannel
ses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg 
kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, 
optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU/ 
SVU, åben uddannelse og erhverv.
Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og 
har træffetid på din skole. På Studievalg Sydjyllands 
opslagstavle kan du finde en oyersigt over, hvornår 
vi kommer på din skole næste gang. Du kan også 
altid finde informationen på vores hjemmeside www. 
studievalg.dk/sydjylland. Du kan altid kontakte vores 
center. Du kan ringe til os, skrive til os eller kigge for
bi vores butik, som er centralt beliggende i Kolding 
centrum. Du behøver ikke bestille tid for at få vejled
ning.

Studievalg Sydjylland
Jernbanegade 33
6000 Kolding
7632 5500
7632 5519
sydjylland@studievalg.dk 
www.studievalg.dk/sydjylland

Åbningstider:
Se vores åbningstider på 
www.studievalg.dk/sydjylland.
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Kontakten mellem skole og hjem
Forældre er altid velkomne til at henvende sig til sko
len.
Der afholdes forældremøder i 1 g. Møderne har til for
mål at præsentere skolen, lærerne og eleverne for 
forældrene samt at orientere om valg af studieretnin
ger og valgfag. Desuden er der mulighed for indivi
duelle konsultationer med de enkelte faglærere.
Der holdes ikke forældremøder i hf, 2g og 3g.

Mødepligt
For at kunne få en studenter- eller HF-eksamen på 
normale vilkår skal man møde til undervisningen i 
alle fag og udføre de nødvendige skriftlige arbejder. 
Derfor fører skolen regnskab over elevernes fravær 
og skriftlige afleveringer. Der skelnes ikke mellem 
om fraværet er ”lovligt” (sygdom) eller ”ulovligt” 
(pjæk). For stort fravær og manglende aktiv delta
gelse i undervisningen kan medføre sanktioner. 
Mødepligtsproblemer behandles jævnligt ved læ
rerforsamlinger. I alvorlige tilfælde gives der varsel, 
før den endelige afgørelse om indstilling til eksamen 
træffes.
Korterevarende sygdom skal som følge af oven
nævnte ikke meddeles skolen eller dokumenteres, 
med mindre det drejer sig om en eksamen. Derimod 
bør længerevarende sygdom og fravær meldes til 
kontoret. Der kan gives sygeundervisning f.eks. ved 
længere hospitalsindlæggelser (over 3 uger).

Standpunkter
I gymnasiet gives standpunktskarakterer i de enkelte 
fag 2 gange i årets løb samt årskarakterer ved slut

ningen af skoleåret. Hvis en elevs standpunkt giver 
anledning til betænkelighed for det videre skolefor
løb, vil rektor eller studievejlederen drøfte med ele
ven, hvad der kan gøres.
Ved skoleårets slutning kan lærerforsamlingens an
befaling være, at elever går et klassetrin om.

Statstidende
er et lille månedligt blad til forældre og elever med in
formationer om, hvad der sker på skolen. Alle elever 
får det med hjem.
Læs mere om skolens liv og aktiviteter på skolens 
hjemmeside: www.sndrborg-gym.dk.
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Tutorer i skoleåret 2005-2006:

Åben Skole
Åben skole bliver organiseret af skolen, men udeluk
kende drevet af elever, som har det fulde ansvar for 
afviklingen, herunder for orden og oprydning.

Skolen holder fra september til begyndelsen af maj 
åbent ud over normal undervisningstid tre eftermid
dage om ugen med
- lektiehjælp med ældre elever som tutorer
- åbent bibliotek og læselokaler
- netcafé i datalokalerne
- øvelokale til musik
- åbne idrætslokaler og billedkunstlokaler
- lokaler til selvorganiserede aktiviteter

Tutorer i skoleåret 2005-2006:
Mathias Mehlsen, 2u
Cecilie Dueholm Nielsen, 2u
Sanne Pedersen Bruhn, 2x
Anne Henriksen, 2x
Nina Jørgensen, 2y
Thomas Lehrmann Christiansen, 2z

Legater og stipendier
Sønderborg Gymnasium og HF-kursus legatfond er 
en samling af følgende legater: Apoteker Johs. Juhls 
legat, Lektor K.J. Gemsøe og hustru Elle Gemsøes 
legat, Sønderborg Statsskoles Genforeningslegat, 
Anne Merete Witzkes legat, Afdøde student Svend 
Frost Jørgensens Mindelegat, Flyverløjtnant Vagn 
Christensens Mindelegat, Den Sønderjyske Fonds 
Sønderborg-Studenter-Legat.
Hvert år uddeles 3-4 legatportioner af kr. 2.000-3.000 
til dimittender.
Legaterne skal søges inden 1. maj. Ansøgningsskema 
fås på skolens kontor.
Sønderborg Samfundets lånefond yder lån til vide
reuddannelse af tidligere elever fra Sønderborg 
Gymnasium. Ansøgning om lån indsendes til rektor. 
Lektor Marie Paulsens legat. Der uddeles årligt 3-4 
legatportioner af kr. 3.000-4.000 til dygtige kvinde
lige elever i 3.g. Legatet skal søges inden 25. maj. 
Ansøgningsskema fås på skolens kontor.
Oplysning om skolens legater kan findes på http:// 
www.sndrborg-gym.dk/
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Grænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og 
hustrus legat
og Fhv. lektor Christian Henning Schmidt Aarups 
Mindelegat

Legaterne uddeles til tidligere studenter fra 
Sønderborg Gymnasium og HF-kursus.
Begge legater søges med en ansøgning, der 
stiles til Kristian Langvad Christensens legat I 
Christian Henning Schmidt Aarups mindelegat. 
Ansøgningsfristen er 1. marts med uddeling sidst i 
april.
I 2005 uddeltes 5 legater å 15.000 kr., alle uddelt 
som rejselegater

Legatmodtagere af Kristian Langvad Christensens 
og hustrus legat:
Karen Garly Andersen sproglig student 1995 
Studerer samfundsvidenskab Roskilde Universitet

Jens Buur Madsen matematisk student 1999 
Civilingeniørstuderende Aalborg Universitet

Connie Caya Kaad sproglig student 1999 
Studerer antropologi Københavns Universitet

Esben Mauritsen matematisk student 2001 
Arkæologi og Informatik studerende 
Århus Universitet

Legatmodtager af Fhv. lektor Henning Schmidt 
Aarups Mindelegat:
Cathie Jean Crosby Hansen,

matematisk student 1998
Studerer Statskundskab, spansk Århus Universitet

Statsskolens Venner
På skolen findes en række ikke-skemalagte aktivite
ter såsom studierejser, deltagelse i idrætsstævner, 
korsang m.m. Skolens budgetter tilgodeser ikke alle 
disse ting i fornødent omfang. Det betyder så, at den 
enkelte elev selv skal betale udgifterne ved delta
gelse i disse aktiviteter i et vist omfang. Specielt kan 
deltagelsen i studieture være økonomisk belastende 
for nogle elever.
Derfor blev der i forbindelse med et forældremøde 
i 1963 oprettet en støtteforening, som blev kaldt 
”Statsskolens Venner”. Hovedformålet med den er at 
yde støtte til den enkelte elev, således at alle elever 
får mulighed for at deltage i studieture.
Interesserede elever kan søge om støtte til deres del
tagelse i en studietur i god tid forud for afviklingen 
af studieturen. Der anvendes ikke noget specielt an
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søgningsskema; men ansøgeren skal begrunde sit 
ønske om støtte, f.eks. ved at redegøre for sin private 
økonomi.
Ansøgningerne skal afleveres til sekretæren, som er 
lektor Kaj Thomsen.
Der bliver hvert år givet støtte til 20-30 elever. Støt
tebeløbene er af forskellig størrelse, afhængig af om
kostningerne ved deltagelsen i studieturen og ansø
gerens økonomi. Inden for det sidste år er der såle
des givet støttebeløb fra 200 kr. og op til 1500 kr.
Midlerne fremkommer ved, at mange af forældrenetil 
eleverne hvert år indbetaler et beløb til ”Statsskolens 
Venner”. Typisk bliver der indbetalt 50 kr.; men en 
del forældre indbetaler større beløb. Der udsendes 
i januar måned hvert år girokort til forældrene. På 
denne måde indkommer der ca. 15.000 kr., som alle 
bliver brugt til ovennævnte gode formål.

Jubilarer på besøg

Jubilarer på besøg

Sønderborg Samfundet
Foreningen for de gamle elever fra Sønderborg 
Gymnasium og HF-kursus (Sønderborg Statsskole) 
hedder Sønderborg Samfundet. Denne forening har 
som formål at vedligeholde forbindelsen mellem de 
tidligere elever indbyrdes og mellem disse og deres 
gamle skole. Dette gøres på forskellig måde.
Hvert år afholder Sønderborg Samfundet den 27. 12. 
et julebal for de gamle og de nuværende elever.
I juni måned arrangerer Sønderborg Samfundet en 
jubilarsammenkomst for årets jubilarer fra skolen.
I arrangementet i 2004 deltog der 240 jubilarer og 
lærere.
I juni måned arrangerer Sønderborg Samfundet i et 
samarbejde med årets studenter og HF’ere årets di
mittendfest.
I december måned udsender Sønderborg Samfundet 
et årsskrift til alle medlemmerne. Det indeholder ar
tikler skrevet af tidligere elever og af lærere ved sko
len, samt billeder af årets dimittender og jubilarer. 
Sønderborg Samfundet har stiftet en lånefond, hvor 
gamle elever kan få lån til uddannelsesformål på me
get rimelige vilkår.
Foreningens medlemstal er ca. 2200.
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Idrætten fylder på 
Sønderborg Gymnasium.
Ud over den obligatoriske idræt og mellemniveau- 
og tilvalgsholdene, som vi altid har mange af på sko
len, så fylder idræt meget i skolens fritidsliv.
Sønderborg Gymnasium er et aktivt medlem af såvel 
Sønderborg Talentsport som Elitesport Sønderborg 
og skolen har Team Danmark elever, der kan vælge 
mellem et treårigt og et firårigt skoleforløb. Vi mener, 
at særlige talenter indenfor idrætten på linje med an
dre fag også skal have særlige muligheder. I den ånd 
deltager vi selvfølgelig også i turneringer gymnasi
erne imellem.
Den brede idrætsudfoldelse indeholder mange vær
dier og kvaliteter. Gode idrætsoplevelser og vaner 
forebygger sygdomme og fremmer sundheden, in
deholder en rekreativ dimension og skaber rammer 
for socialt samvær. Disse kvaliteter dyrker vi på sko
len med stor fornøjelse.
Turneringer i fritiden mellem klasserne, frisport med 
beachvolley, militær forhindringsbane (med efterføl
gende kakao) og rulleskøjteløb, deltagelse i Kultur- 
og Idrætsnattens store Natløb (vi har altid mønstret 
det største hold) kan alle deltage i med focus på 
godt humør og god motion. - På samme måde kan 
alle benytte skolens nye Fittness-lokale, når de har 
gennemgået et grundkursus.
Skolen deltager selvfølgelig også, når noget 
nyt opstår. Noget sådant er Adventure Race på 
Idrætshøjskolen. April 2005 gennemførte 2 skole
hold med fornemt resultat på ca. 5 timer et forløb 
med Bike'n Run, forhindringsbaner, havsvømning, 
kano, klatring, orienteringsløb, mountainbike osv.

- Så skolen giver mange muligheder og der er tilbud 
til alle. Grib dem.
Ønskes nærmere oplysninger om Team Danmark- 
ordningen eller mulighederne i Sønderborg 
Talentsport, er du meget velkommen til at kontakte 
undertegnede.
Helge Larsen

Den franske revolution
En tirsdag aften i november summer skolens fest
sal af forventning og nerver: Efter måneders intenst 
prøveforløb er det tid til premiere på musicalen Den 
franske revolution.
Orkester, kor, solister, dansere, teknikere, instruktø
rer og TAP'er - over 100 medvirkende på og bag 
scenen - har arbejdet sammen om at skabe en halv
anden time lang forestilling med alt, hvad en rigtig 
musical skal indeholde: fra ulykkelig kærlighed over 
oprør og forræderi til spænding, humor og ikke 
mindst en masse god musik og sang fremført af sko
lens dygtige musikalske elever.
Den franske revolution handler om det unge forelske
de par, Charles og Isabelle, som kæmper for deres 
kærlighed på trods af klasseskel. Omkring dem raser 
urolighederne mellem adelen og folket, som kræver 
kongens (Ludvig d. 16.) afgang. Det får de - oven i 
købet uden hoved! Et af forestillingens dramatiske 
højdepunkter er, da Ludvig føres til skafottet, og den 
frygtindgydende guillotine styrter ned og kapper ho
vedet af ham.
Charles og Isabelle får med deres smukke kærlig
hedsduetter publikum i salen til at knibe en tåre, 
mens flere komiske optrin i folkemængden (koret)
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sørger for, at der også bliver grint meget under fore
stillingen.
Man gribes for alvor af revolutionsstemningen, da 
Charles med Menneskerettighedserklæringen gør 
kravet om ”al magt til folket” klart.
Senere får tårerne frit løb, da Marie Antoinette synger 
sin sidste sang i fængslet, før også hun halshugges. 
Da revolutionen endelig er lykkedes, jubler folke
mængden og gør finalen til en festlig og flot afslut
ning på forestillingen.
Efter premieren sidder man tilbage med en klump i 
halsen. Det lykkedes - igen - at opsætte en musical 
på et højt kunstnerisk plan. I fem forestillinger i løbet 
af fire dage tryllebandt eleverne publikum med deres 
sang, musik og dans. - Og fem gange i træk måtte 
stakkels Ludvig finde sig i at miste hovedet!
Tak til alle medvirkende, på og bag scenen, for en 
forrygende oplevelse!

Kor
Hvert år har vi på Statsskolen et stort kor hvor alle der 
har lyst til at synge er velkomne til at være med. Ud 
over at koret er en selvfølgelig hovedkraft i de musi
cals, som opføres her på skolen, så deltager vi også 
i det regionale kor-samarbejde hvor Sønderjyllands 
Symfoniorkester er det samlende midtpunkt ved 

opførelsen af forskellige tiders store vokale værker, 
spændende fra den klassiske musik til nutidens mu
sical.
Projektet i år 2005 gjaldt opførelsen af Andrew Lloyd 
Webber og Tim Rice’s ”Jesus Christ Superstar” Og 
vi medvirkede ved 3 koncerter, hhv. i Sønderborg, 
Haderslev og Tønder, hvor vi, sammen med de øv
rige sønderjyske gymnasiekor, udgjorde et kor med 
mere end 500 sangere.
Som solister kunne man høre:
Jimmy Jørgensen, Jesus
Kenny Lübcke, Judas
Trine Gadeberg, Maria Magdalene
Anders Teigen, Pilatus
Jørn Pedersen, Kajfas
Joachim Knop, Herodes og Annas
Mark Dixon, Simon og Peter - (elev fra SSS, som er 
i fuld gang med en sang karriere )

Og sandelig om ikke der lige manglede et par solister 
til et par mindre roller, hvorfor Sandra S. Frandsen 2z 
og Peter Rosendahl 2u fik chancen for at synge solo 
sammen med alle profferne, og det gjorde de rigtig 
godt.
Kor, orkester og solister stod under ledelse af den 
skotske dirigent David Riddell, og selv om Kristi kors
fæstelse og død måske ikke forekommer som det 
mest oplagte emne for en rockmusical, så blev vi 
ført sikkert igennem til en stor succes, som var helt 
hjemme når Kenny Lübcke hen imod slutningen fik 
publikum op af stolene - begejstringen ville ingen 
ende tage.
Henrik Klintholm
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2.a og 2.Z S studietur til Barcelona

Rejsen begyndte lørdag formiddag d. 12. marts, hvor 
busturen mod Hamborg lufthavn tog fart. Stemningen 
var helt i top, folk spændte og forventningsfulde 
- ikke mindst fordi flere snart skulle opleve deres før
ste flyvetur. Alt gik gnidningsløst og sent om aftenen 
ankom vi til vores yderst primitive vandrehjem, hvor 
selv de mest skeptiske dog hurtigt fandt sig tilrette. 
Søndag lagde vi ud med byvandring, der førte os vidt 
omkring. Et af de første steder vi så var bymuseet. 
Her fik vi via udgravninger af den ældste bydel og 
en god guide viden om Barcelonas første romerske 
indbyggere og deres fascinerende levevis. Bagefter 
gik vi rundt i byens flotte kvarterer og kiggede os lidt 
omkring.
Mandag stod den på vandretur, der først lagde vejen 
forbi et marked inde på hovedgaden, Ramblaen. Der 
var alverdens ting indenfor frugt, kød, brød, slik og 
fisk, og mange benyttede lejligheden til at købe sig 
en lækker madpakke. Dernæst besøgte vi havnen 
og gik videre langs strandpromenaden. Efter frokost 
tog vi i små hold med svævebane til bjerget Montjui'c 
og vandrede helt op til toppen. Der nød vi udsigten 
for en stund, inden vi i samlet flok drog ned mod de 
imponerende olympiske anlæg fra legene i 1992.
Næste morgen skulle vi tidligt af sted med bus på hel
dagstur, hvor første stop var i bebyggelsen Colonia 
Guéll. Efter et museumsbesøg gav en ivrig guide, 
der var en tand for dedikeret til sit arbejde og ps. talte 
et elendigt engelsk, en rundvisning til den helt store 
guldmedalje. Eftermiddagen forløb heldigvis mere 
festlig, da vi aflagde et lille visit på den catalanske

Pare Guell
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champagnefabrik Codorniu. Her så vi først en in
troduktionsfilm, hvorefter vi blev guidet rundt i hele 
fabrikken. Vi tog bl.a. en tur med et minitog rundt i 
nogle af de i alt 40 km lange underjordiske lagrings
gange og fulgte selve produktionen på forskellige 
stadier nærsten lige fra druesaft til færdige flasker 
med etiketter, pakket og klar i kasser på paller. Til de 
flestes glæde afsluttedes besøget med prøvesmag
ning af de dyre dråber, som der bagefter var mulig
hed for at købe.
Hjemmefra havde vi i matematiktimerne beskæftiget 
os med arkitekten Antoni Gaudis teknikker, så ons
dag stod i hans tegn. Vi startede ved den storslåede 
kirke, La Sagrada Familia, der stadig er under op
førelse. Vores guide fangede alles opmærksomhed, 
da vi gik rundt ved de bibelhistoriske facader og på 
museet. Her var det helt imponerende at se de ting, 
Gaudi engang havde udtænkt. Konstruktionerne 
rummede meget mere, end hvad man umiddelbart 
havde forventet. Alt var gennemtænkt ned til mind
ste detalje, og overalt kombinerede han naturen ind i 
sine fantastiske værker. De fleste rundede besøget af 
med en frivillig tur op i facadernes høje tårne, hvorfra 
man kunne se ud over hele byen. Om eftermiddagen 
så vi andre af Gaudis bygningsværker, f.eks. Casa 

Milå, hans største bygning til civil beboelse, hvor han 
ikke har brugt så meget som en eneste ret linje. Om 
aftenen tog vi på en rigtig spansk restaurant, hvor vi 
for alvor fik smagt på den spanske madkultur. Det 
var en såkaldt ”Tapas”-bar, hvor man efter ønske 
kunne sammensætte små portioner af typiske span
ske specialiteter. Det var meget forskelligt fra maden 
herhjemme, men spændende og vi kunne lide langt 
de fleste ting, vi vovede at bestille.
Sidste punkt på den fælles dagsorden var torsdag 
formiddag et besøg i den populære Pare Guéll, 
som oprindeligt var tænkt som en beboelig have
landsby. Vores fysiklærer havde i anledning af be
søget på champagnefabrikken ”sponsoreret” et par 
flasker til et fysikforsøg, som vi af praktiske årsager 
valgte at udføre i parken. Det gik i sin enkelthed ud 
på at affyre propperne i en bestemt hældning og 
måle hvor lang tid, de fløj i luften. Vi blev hurtigt eni
ge om at gemme beregningsdelen til vi kom hjem
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og bragte i stedet de nu - i forsøgssammenhæng 
- formålsløse flaskers resterende indhold til deling 
på en højtliggende plads i parken, der afgrænsedes 
af verdens længste bænk. Herfra nød vi det fantasti
ske solskinsvejr og den vidunderlige udsigt. Det var 
det perfekte sted at slutte rækken af seværdigheder, 
vi skulle se. Resten af dagen fik vi fri til på egen hånd 
at udforske Barcelona. Nogle garvede shoppere 
vandrede Ramblaen og dens sidegader tynde i et 
ihærdigt forsøg på at rippe så mange H&M- butikker 
som muligt, mens de fodboldinteresserede besøgte 
FCBarca’s museum og stadion, hvor de - til stor mis
undelse - på nært hold så stjernen Ronaldinho. Om 
aftenen var der fællesspisning på en stor kyllinge- 
restaurant, og mange tog senere i byen på havnen, 
der bare var stedet.
Det var en noget sløv forsamling, der fredag morgen 
- lykkelige over opfindelsen af rullekufferter - trop
pede op med bagage, hvorefter kursen atter blev sat 
mod Sønderborg. Trods træthed og lidt forsinkelser, 
forblev humøret højt, men mange fandt uden tvivl den 
efterfølgende påskeferie særdeles kærkommen.
Turen var meget inspirerende og udbytterig både 
fagligt og socialt takket være eleverne selv og ikke 
mindst lærerne Peter, Claudia, Karen og Thorsten.
Lea 2.Z
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Udvekslingseleverne.

When we first saw SSS, we all thought that it was go
ing to be difficult and also exiting to attend classes 
in such a big school. Having seven of us exchange 
students not only did we learn about Denmark, but 
we also leame Thailand. Although we were learning 
about all these countries, we quickly realized that the 
Danish language would be one of the most impor
tant aspects of our everyday life here in Denmark. In 
the first month of our stay, we couldn’t understand 
a word of Danish. People might as well have spo
ken Chinese, because we could understand just as 
much of it.

After around three month we were well on our way to 
being true Danish. We then could understand enough 
Danish to begin new words outside of school. With 
a lot of help, we began to put sentences together 
and started to understand the mysterious world that 
surrounded us. We noticed how as we became more 
comfortable with the language, we developed bet
ter friendships. Now after nine month of special lan
guage classes, we are able to hold a conversation in 
Danish and have many good friends. In the first few 
month coming to school meant more to us than just 
going to class. It gave us an opportunity to meet the 
Danish youth, make new friends and to experience 
a new culture. We have had various experiences 
this year that we will never forget. Along with those 
memories, we also have gained a lot of wisdom and 
confidence. After being in a foreign country where 
we didn’t know anyone at first, and learning another 
language (in most cases two new languages), we 
know that we can confront most of life’s challenges 
and come out on top.
Nå, nu skriver vi på dansk, det er nemmere at skrive 
det på engelsk, men som vi er I Danmark og I er dan
ske, vi skriver til jer på jeres sprog. Det er meget de
jligt til at sige, fordi da vi kom her troede vi at tale eller 
snakke dansk er umuligt! Vi har gjort mange ting som 
at udvekslingsstudere. Efter næsten ni måneder på 
skolen kender vi utrolig masse af mennesker. Vi alle 
sammen har rigtig gode venner og mange af dem 
er fra skolen. Vi tror at vi har brugt alle computer, 
vi har været sammen i alle fester på SSS og vi har 
gjort brug af alle mulighederne i en dansk skole. Vi 
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var meget heldige for at være på studietur sammen 
med vores klasse. Nogen af os rejste til Barcelona 
og andre til Rom, og da vi kom tilbage vi kunne se 
på vores ansigter at det har været en stor erfaring. Vi 
er meget glade for at være som danske studenter i 
denne store og smukke Sønderborg by. Vores ven
skab er blevet meget stor med mennesker fra skolen 
og alt er blevet nemmere.

Melissa(Argentina)
Brigi(Slovakia)
Travis (Canada)
Georgia (Brazil)
Thais (Brazil)
Francis (Chile)
De smukkeste udvekslings-studerende.

E 69
E 69 er skolens elev-festudvalg. Vi arrangerer 6 fes
ter i løbet af skoleåret, hvor det ikke kun er elever 
fra Statsskolen, der deltager, men også elever fra 
Amtsgymnasiet, Handelsskolen, HTX osv. Hvis vi 
skal fortælle om essensen af E 69, bliver denne ar
tikel nok ikke trykt. At være med i E69 er hårdt arbe
jde, men også en masse sjov. Dertil kommer godt 
samvær på tværs af klasser og årgange samt fester 
og ture for medlemmerne af E 69, der tæller cirka 12 
mand.
Vi står klar i æ bar - mojn.
E 69
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Personale

Personalet på Sønderborg Gymnasium og HF-Kursus

Hannelore Andersen (HA) 
fysik/matematik/naturfag 
tlf. 74 41 59 21

John Andersen (JA) 
kemi/fysik/naturfag 
tlf. 74 41 59 21

Leif Aas Andersen (AA) 
geografi/studievejl. 
tlf. 74 46 73 68

Bjørn Balling (BB) 
engelsk/musik 
tlf. 98 16 07 12

Karen Brorholt (KB) 
spansk/dansk 
tlf. 74 43 02 84

Hanne Brygmann (HB) 
fransk/russisk/spansk 
tlf. 74 43 22 82

Jane Bisgaard (JB) 
fuldmægtig 
tlf. 74 46 75 33

Jan Bunkenborg (BU) 
matematik/fysik/naturfag 
tlf. 74 47 30 18

Ingrid Christensen (IC) 
kontorassistent 
tlf. 73 44 05 02

Lone Davidsen (DA) 
idræt 
tlf. 74 47 44 21
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Elisabeth Fabricius (EF) 
latin/oldtidskundskab 
tlf. 74 48 87 13

Curt Fisker(CF) 
fysik/matematik 
tlf. 40 19 34 37

Erik Frydkjær-Hansen (FH) 
biologi/idræt 
tlf. 74 42 05 78

Finn Gohs (FG)
samf/geo/erhvervsøko./da-
tavejleder tlf. 74 48 88 97

Hjørdis Gram (HG) 
engelsk/tysk 
tlf. 74 46 19 05

Susanne Grøne (SG) 
tysk/geografi 
tlf. 74 48 96 50

Maren Bock Grønlykke (MB) 
religion/tysk/billedkunst/ 
bibliotekar, tlf. 74 42 31 29

Alan Hamilton (AH) 
dansk/russisk 
tlf. 74 43 38 95

Dagfinnur Hammer (DH) 
dansk/tysk 
tlf. 74 48 96 50

Henrik W. Klintholm (HK) 
musik

Morten Hansen (MH) 
tek. adm. leder 
tlf. 21 64 66 14

Ole Prip Hansen (PH) 
billedkunst 
tlf. 74 42 87 19

Susanne Hansen (SH) 
tysk/engelsk 
tlf. 74 68 52 22

Per Holdam (Hd) 
mat/fys/naturf./inspektor 
tlf. 74 47 46 80

tlf. 74 48 55 71

Jens Ove Holm (JH) 
historie/billedkunst 
tlf. 74 46 80 36
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Ellen Holt-Jensen (EH) 
religion/tysk/bibliotekar 
tlf. 74 41 60 41

Torsten Hvidt (TH) 
fysik/kemi/naturfag 
tlf. 74 46 99 33

Karl Kristian Højberg (Hø) 
rektor/dansk/idræt 
tlf.74 43 16 50

Lene Veimer Jensen (LJ) 
engelsk/historie 
tlf. 74 65 33 40

Niels Jørn Ledet Jensen (NJ) 
mat/fysik/naturfag

Tina Jensen (TJ) 
engelsk/historie 
tlf. 74 43 39 54

Poul Harald Jespersen (PJ) 
biologi/idræt 
tlf. 74 43 05 20

Marianne Juul (MJ) 
tysk/engelsk 
tlf. 74 47 46 80

Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
dansk/fransk 
tlf. 74 42 50 18

Jette M. Jørgensen (Jø) 
dansk/musik/filosofi 
tlf. 74 43 21 31

Jørgen Jørgensen (Jg) 
samfundsfag 
tlf. 74 45 40 20

Peter Jordt Jørgensen (JJ) 
historie/religion/filosofi 
tlf. 74 42 50 18

Claudia Renate Kleinert 
(CK) spansk/tysk 
tlf. 74 65 40 25

Morten Knudsen (MK) 
historie/idræt 
tlf. 66 14 97 00

Hans Erik Koch (HE) 
erhvervsøkonomi/idraet 
tlf. 36 90 18 81
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Helge Larsen (LA) 
historie/idraet 
tlf. 74 47 43 33

Kari Larsen (KL) 
sekretær 
tlf. 74 43 62 53

Per Haid Larsen (HL) 
samfundsfag/engelsk 
tlf. 74 65 33 40

Jytte Lohff (JL) 
dansk/idræt 
tlf. 74 48 87 48

Birgit Lykke (BL) 
matematik 
tlf. 74 42 16 58

Kai Madsen (Ma) 
historie/religion/old 
tlf. 74 42 58 62

Mette Malmquist (MM) 
kemi/idraet 
tlf. 74 43 65 75

Yasser Mahmoud 
chefkok 
tlf. 21 24 35 91

Janni R. Maschoreck (JM) 
dansk/religion 
tlf. 86 10 19 62

Anne Moestrup (AM) 
dansk/geografi/læsevejleder 
tlf. 74 61 32 56

Ivy Moller-Christensen (MC) 
dansk/filosofi 
tlf. 74 42 15 77

Grethe Rye de Neergaard 
(GN) historie/samfundsf 
tlf. 74 43 18 90

Ane T. Nielsen (AN) 
engelsk/fransk 
tlf. 33 22 41 14

Espen R. Nielsen (EN) 
matematik/fysik/naturfag 
tlf. 74 42 36 12

Jørgen Olaf Nielsen (JN) 
tysk/dansk 
tlf. 74 43 04 66



Personale

Kirsten Milling Nielsen (MN) 
dansk
tlf. 74 43 24 61

Anders Nissen (AN) 
samfundsfag/psykologi 
tlf. 61 26 90 84

Peter K. Olsen (PO) 
fys/mat/datavejleder 
tlf. 74 42 02 16

Susanne K. Parsons (SP) 
eng/idræt/studievejledning 
tlf. 74 42 88 10

Hans Chr. Ray Pedersen (HP) 
biologi/teknikfag 
tlf. 74 42 27 99

Karin K. Pedersen (KP) 
tysk/idraet/studievejl 
tlf. 74 42 91 90

Jens Petersen (JP) 
pedel 
tlf. 21 70 25 02

Troels N. Petersen (TP) 
engelsk/dansk/inspektor 
tlf. 74 46 75 71

Lise Rasmussen (LR) 
tysk/historie/inspektor 
tlf. 74 42 23 85

Mette Rasmussen (MR) 
musik/engelsk 
tlf. 74 46 60 40

Ragnhild Rohde (RR) 
fransk 
tlf. 74 42 01 99

Henrik Schumacher (HS) 
fys/mat/datalogi/naturfag 
tlf. 74 42 62 43

Gunnar T. Schwarz (GS) 
tysk/ledende inspektor 
tlf. 74 67 84 56

Tina Smedegaard (TS) 
matematik/russisk 
tlf. 74 47 01 91

Jens M. Steffensen (MS) 
dansk/religion 
tlf. 74 48 68 65
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Personale

Bent A. H. Svensson (BE) 
biologi/kemi 
tlf. 74 42 82 63

Jarl B. Sørensen (BS) 
musik/fransk 
tlf. 74 42 79 12

Kirsten Sørensen 
kantinebestyrer 
tlf. 74 43 39 14

Claus Thomsen (CT) 
fysik/matematik 
tlf. 0049 46 15 00 20 22

Kaj Thomsen (KT) 
matematik 
tlf. 74 42 82 02

Poul M. Troldborg (Tr) 
mat/fys/nat/webmaster 
tlf. 74 42 59 68

Susanne N. Vestergaard (SV) 
engelsk/spansk 
tlf. 74 65 20 68
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Ferieplanen for 2005/2006

Skolestart: onsdag d. 10. august

Efterårsferie: d. 17. til d. 21. oktober

Juleferie: d. 21. december til d. 3. januar 2005

Vinterferie: d. 13. til d. 17. februar

1Påskeferie: d.1O til d. 17. april

Bededag: fredag d. 12. maj

Kr. Himmelfartsdag: torsdag d. 25. maj
/ /B1 i , // A 4 iU> ’A—__ Æ .Zt ■ \il' ■ ; ! ;• ■ ■ iw

2. Pinsedag: d. 5. juni

Sidste skoledag I dimission: fredag d. 23. juni
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Bestyrelsen ved
SØNDERBORG GYMNASIUM OG HF 2004/05

Amtsrådsmedlemmer:
Bente W. Tiettje
Skovtoften 2, Havnbjerg 
6430 Nordborg

Jens Møller 
Klostergade 3 
6240 Løgumkloster

Kommuneforeningen:
Jørn Lehmann Petersen 
Farverløkke 41
6310 Broager

Henning Kipp 
Solbakken 14 
6400 Sønderborg

Forældrerepræsentanter:
Leif Hansen
Dybbøl Bygade 27 
6400 Sønderborg

Margit Ellegaard 
Ringgade 237 
6400 Sønderborg

Lærerrepræsentanter:
Hans Christian Ray Pedersen
Ringgade 222 
6400 Sønderborg

Per Hald Larsen
A.D. Jørgensens Gade 10 
6300 Gråsten

Tekn.-adm. personale:
Jane Bisgaard 
Stenderup 21 
6400 Sønderborg

Elevrepræsentanter:
Lotte Hansen 
Dybbølbygade 27 
6400 Sønderborg

Emil William Hansen
Stengade 7 
6400 Sønderborg

Sekretær:
Karl Kristian Højberg

Referent:
Gunnar Schwarz




