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REKTORS VELKOMST
Velkommen til et nyt skoleår, velkommen til „nye" og „gamle" elever.

Dette årsskrift er tænkt som et opslagsværk med beskrivelser af uddannel
sernes struktur og fagtilbud, en regelsamling, en ABC for Stenhus og en 
lang række praktiske oplysninger, som kan være dig til nytte i det kom
mende skoleår. Jeg vil derfor bede dig om at opbevare bogen til senere brug. 
For også at give dig et indtryk af livet på skolen har vi medtaget artikler 
om arrangementer i det netop afsluttede skoleår.

Stenhus Gymnasium og HF er et amtskommunalt gymnasium. I det kom
mende skoleår har vi 25 gymnasieklasser og 8 HF-klasser med tilsammen 
ca. 800 elever. Der er i alt 86 lærere, 3 skolesekretærer, 9 rengøringsassi
stenter, 2 kantinedamer, 2 pedeller og en rektor. Der er altså tale om en 
meget stor virksomhed, hvor ca. 900 personer har deres daglige arbejde.

Der ligger nogle kvaliteter i at være stor, f.eks. det store spektrum af valg
fag og mangfoldigheden i initiativer, tilbud og arrangementer. Men der 
ligger også nogle farer, f.eks. at den enkelte kan føle sig alene og ubetyde
lig blandt de mange. Derfor arrangerer ældre elever og lærere et særligt 
introduktionsforløb for de nye elever med det formål at gøre de nye elever 
fortrolige med hinanden og med stedet. Det er mit indtryk, at de nye ele
ver hurtigt falder til og aktivt tager del i de mange aktiviteter, der tilbydes 
i og udenfor skoletid. Til de nye klasser er der knyttet en særlig klasse
lærerordning, og vi har igennem flere år forsøgt os med særlige indsko
lingsforløb og herved fået nogle erfaringer til gavn for den nye årgang. 
Det vil du komme til at høre mere om i starten af det nye skoleår.

I den periode af dit liv, som du gennemlever under uddannelsen her, har 
vi nogle ret præcise mål for din faglige udvikling. Men vi anser det også 
for væsentligt, at du får mulighed for at videreudvikle selvstændighed og 
ansvarlighed, og at vi får nogle gode oplevelser sammen. Du vil opleve i 
fagene, at du tages med på råd om undervisningen. Det betyder, at du 
også har et medansvar! Du vil få mulighed for at deltage i elevråd, besty
relse, fællesudvalg, festudvalg, redaktion af skoleblad, frivillig idræt, musik, 
formning og en række andre sammenhænge, hvor du vil kunne præge livet 
på skolen og bidrage til gode oplevelser for dig selv og andre.

Det er godt for skolen og for dig, at du udnytter muligheden for at få med
indflydelse.

Venlig hilsen 
Birger Friis, rektor
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ELEVRÅDETS VELKOMST
Nu er den lange sommerferie omsider slut, og vi er forhåbentlig allesam
men klar til at gå det nye skoleår i møde med den lyst, der skal til for at 
skabe et positivt resultat af vores daglige anstrengelser.

Måske netop i forbindelse med de daglige fællesanliggender kommer Elev
rådet perfekt ind i billedet, eftersom størstedelen af det, som Elevrådet 
beskæftiger sig med, har at gøre med hverdagslivet på Stenhus. F.eks. har 
eleverne indflydelse på, hvordan fællesarrangementer planlægges; hvor
dan sidste skoledag skal løbe af stablen osv.

Sidste år bestræbte vi os på at lægge Elevrådets strategi en smule ander
ledes end tidligere. Vi har valgt at holde lidt færre møder, ca. hver 14. 
dag, og det er klart, at spørgsmål vedrørende »pizzaordninger og lucia- 
optog« som en konsekvens heraf er blevet lidt nedprioriteret, men igen: 
Nu er Elevrådet et andet, og målet med et af vores første møder bliver at 
diskutere og fastlægge vores virkefelt.

For at Elevrådet så hurtigt som muligt kan begynde sit arbejdet, er det 
vigtigt, at alle klasser, og det gælder selvfølgelig også HF'erne, en af de 
første skoledage vælger repræsentanter til Elevrådet.

Jeg håber, at skoleåret 95/96 bliver et endnu mere virksomt år end de for
rige - såvel i undervisningen som i Elevrådet.

På Elevrådets vegne
William Troensegaard, 3.a.
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„KRONIK"
Tale ved mødet for de kommende elever og 
deres forældre den 26/1-95

I december sidste år kunne man i avisen Information læse en artikel med 
den provokerende overskrift: Gymnasiets problem er forældrene og læ
rerne! Den var ikke skrevet af hvem som helst, men af Laue Traberg Smidt, 
som har været direktør for Håndværksrådet og er kendt som en utraditio
nel venstrepolitiker. Han beskrev gymnasiet (og man kan sikkert tage hf 
med) som en håbløst forældet skoleform, som slet ikke er indrettet efter 
hvad eleverne har brug for, men efter deres forældres og lærernes ambiti
oner: der er et benhårdt karaktersystem; eleverne er tvunget til at møde 
også i fag som de mener er dødssyge, og der er næsten kun klasseunder
visning. De veltilpassede elever stryger lige igennem til universitetet, og 
de andre står med en eksamen der ikke kan bruges til noget som helst i 
vores samfund. I stedet skulle man lave en skole ikke bare for de 50 % af 
de unge, der i dag går i gymnasiet og hf, men for 75 %, og de skulle så 
have en fælles almen uddannelse - ikke så mange specielle tilvalg - og ud
styres med hver en bærbar computer, og så skulle de for øvrigt også kun
ne lære noget om projektorganisering og ledelsesfilosofi og markeds
føring, så de kunne gå ud i det virkelige liv og klare sig der.

Selvfølgelig er gymnasiet (og hf) ikke problemfrit, og der kan være god 
grund til at diskutere f.eks. undervisningsformer og hele tiden prøve at 
gøre undervisningen bedre. Men alligevel er det billede, Traberg Smidt gi
ver, en karikatur. Det er ikke rigtigt, at det kun drejer sig om at få et højt 
gennemsnit og at stykke sin eksamen sammen lige præcis på den måde, 
som gør at man kan gå videre på universitetet. Der er mange flere måder, 
man kan bruge en studentereksamen på, ja, der er faktisk ikke nogen af 
de andre ungdomsuddannelser, der giver så mange forskellige muligheder: 
både lange og mellemlange og korte uddannelser kan bygges oven på 
gymnasiet. Der er meget mere fællesskab i gymnasiet, end man får ind
tryk af gennem sådan en bekrivelse. For det første er der nogen fælles
fag, som man slet ikke kan vælge fra: dansk, historie, musik, billedkunst, 
oldtidskundskab, religion. Altsammen lige præcis fag, som ikke er snævert 
rettet mod en bestemt uddannelse, men som er med til at give en fælles 
kulturel baggrund, som man nok kan få brug for i den moderne euro
pæiske virkelighed, hvor dansk sprog og kultur, og den vesteuropæiske 
kultur for den sags skyld, er truet fra mange sider.

Grundtvig, som har betydet så meget for den danske undervisningstra
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dition på alle niveauer, sagde, at god undervisning, det fik man der, hvor 
elevens trang mødtes med lærerens evne. Og nu kan det godt være, at 
mange af jer, som skal til at begynde i gymnasiet eller hf, tænker ved jer 
selv,at lige netop sådan noget som religion og oldtidskundskab f.eks., det 
er nu ikke der jeres største trang ligger. Mens lærerne derimod er meget 
enige om, at det er godt, I skal møde alle de fag, jeg lige har nævnt, og har 
både lyst og evne til at lære jer noget om dem! Eller man skulle nok sna
rere sige til at I skal lære noget om dem, for vi tror ikke på, at man lærer 
noget ved bare at få viden hældt på, ved at blive undervist: man må selv 
være med, selv stille spørgsmål (nysgerrige eller kritiske). Undervisning er 
nemlig i høj grad samtale, men ikke ud i den blå luft, altid samtale om et 
stof. - Og så er der for øvrigt det mærkelige, at i de seneste år er der fak
tisk sket det, at elevernes trang på mange overraskende nye måder har 
mødt lærernes evner, så nogle af de fag, jeg nævnte før, de humanistiske, 
bliver opvurderet. Det kan man se bl. a. af det faktum, at et fag som filo
sofi er blevet så populært. Det kan ikke bare forklares som et modefæno
men. Jeg har også hørt elever sige, at nu vil de faktisk gerne finde ud af, 
hvad kristendom er - en fortalte mig for nylig, at han gik til sport sam
men med en muslim, og det ærgrede ham, at han ikke kunne diskutere 
religion med ham, fordi han vidste altfor lidt om, hvad kristendom var for 
noget. Og når klasser vælger rejsemål for de studierejser, alle får mulig
hed for at komme på i 2 G eller 2 hf, vælger de f.eks. Firenze, hvor man 
møder renæssancens kunst og arkitektur i koncentrat. - I alle de andre 
fag, de ikke-humanistiske, er den historiske dimension eller etiske problem
stillinger i øvrigt også kommet mere og mere ind i de seneste år, så det er 
ikke rigtigt, at gymnasiet er så snævert.

Det er heller ikke rigtigt, at de enkelte elever (under pres fra forældre og 
lærere) kun tænker på sig selv og på at få høje karakterer. Selv om der er 
tilvalg, så eksisterer klasserne stadigvæk; der er som sagt stadig mange 
fælles fag, og der er mange fælles oplevelser. For mange er studierejsen 
måske en af de allerbedste, men der er også mange fælles oplevelser i det 
daglige skoleliv, og det har vist sig, at når man spurgte eleverne, både her 
på Stenhus og i større undersøgelser, hvad de syntes om at gå i gymnasiet 
og hf, har de nok haft kritikpunkter, men de har næsten alle været glade 
for at gå i skole. Og først og fremmest har de haft meget godt at sige om 
det, man kan kalde de sociale sider af skolelivet: fællesskabet med kam
meraterne. Og det er godt, det kan være sådan netop i de år, hvor man 
udvikler sig fra halvvoksen til voksen.

Mit udgangspunkt var Laue Traberg Smidts debatindlæg, som kaldte gym
nasiet af i dag en forældet skoleform - hvad jeg altså ikke helt kan give 
ham ret i. Hans forslag til ændringer er der nok heller ikke så mange gym- 
nasiefolk, der vil være tilbøjelige til at følge; hans tale om at gøre eleverne 



dynamiske og aktive og sætte dem i stand til at leve op til det moderne 
erhvervslivs krav lyder jo besnærende nok. Men det ligner lidt de krav om 
effektivisering og konkurrenceevne, som vi så tit møder i disse år, også når 
det gælder skolen. Tankegangen kommer fra moderne managementteo
ri; eleverne bliver en slags produkter, som skal udvikles, skolen skal profile
re sig, og kunderne - det omgivende samfund - blive tilfredse. Den måde 
har vi slet ikke lyst til at betragte jer på. Det, som for os er det vigtigste, 
er, at I i skolefællesskabet, men i jeres egen rytme, selv kan udvikle jer og 
blive klogere, og få både viden og selvtillid at gå ud i verden med.

Gunver Kelstrup

5



Ny ledelse på Stenhus 
Gymnasium og HF
Efter mange års forhandlinger mellem parterne blev der sidste år indgået 
en aftale mellem Amtsrådsforeningen, Undervisningsministeriet og Gym
nasieskolernes Lærerforening om en ændring af ledelsen på landets gym
nasieskoler. Aftalen betyder, at der ved eksternt opslag skal ansættes en 
ledende inspektor, som er rektors stedfortræder. Endvidere skal efter internt 
opslag udnævnes op til 4 andre inspektorer afhængigt af skolestørrelse.

Kort fortalt er i dag rektoren og den ledende inspektor ansat primært 
som ledere af skolen, men med den forskel, at rektoren har ret til og den 
ledende inspektor pligt til at undervise i en trediedel af arbejdstiden. Den 
ledende inspektor er indplaceret på kontorchefniveau. De øvrige inspek
torer er ansat primært som lærere, men med pligt til at bruge mindst en 
trediedel af arbejdstiden på ledelse og administration. Her på skolen har 
jeg efter opslag ansat Klaus Brems som ledende inspektor. Klaus har på 
særdeles kompetent måde fungeret som første inspektor og dermed rek
tors stedfortræder i mange år og har også i en periode været konstitueret 
rektor. Som inspektorer er ansat Susanne Holm, Mette Knudsen og Torben 
Andreasen. Susanne har på glimrende vis været inspektor i mange år, me
dens Mette Knudsen og Torben Andreasen er nyudnævnte som inspek
torer. Dette ledelsesteam har fungeret på forsøgsbasis i det sidste skoleår, 
og jeg vil allerede nu hævde, at jeg er branddygtig til at ansætte de rigtige. 
Inspektorerne har fået klare ledelsesbeføjelser, herunder selvstændige kom
petencer inden for deres arbejdsområder. Som et led i den nye ledelses
struktur er alle skolens udvalg tilforordnet rektoren eller en inspektor. Ide
en er, at det skal lette kommunikationen og koordineringen. Det er stadig 
Pædagogisk Råd, der nedsætter udvalgene og formulerer udvalgenes kom
missorium. Den demokratiske struktur på skolen er således ikke ændret, 
men rektoren har uddelegeret af sin kompetence til inspektorerne. Dog 
er det tidligere fællesudvalg med deltagelse af elever og lærere udvidet til 
et egentligt skoleudvalg.

Birger Friis



Skoleudvalget
Eleverne er her repræsenteret af 1 elev fra hvert klassetrin fra henholdsvis 
HF og gymnasiet samt elevrådsformanden. Lærerne er repræsenteret af 3 
lærere samt formanden for Pædagogisk Råd, og hertil kommer så en 
repræsentant for rengøringspersonalet, 1 pedel, kantinebestyreren og 1 
repræsentant for kontorpersonalet. I stedet for rektor sidder som formand 
en inspektor, Susanne Holm, som rektor har uddelegeret sin kompetence 
til.

Fordelen ved denne brede repræsentation er, at alle sager bliver belyst 
fra mange sider, og at mange sager kan besluttes hurtigere, ligesom også 
informationsniveauet bedres betydeligt.

Udvalget beskæftiger sig med mange sider af skolens liv. Ordensreglerne, de 
fysiske rammer og lokalernes udnyttelse, fællesarrangementer såsom jule
afslutning og skoleårets slutning, fællestimer, skolemøder og studiekredse. 
Det er også skoleudvalgets opgave at fordele de midler, der er afsat på 
elevaktivitetskontoen.

Ved at inddrage alle personalegrupper ønsker skoleudvalget at bedre med
indflydelsen for alle ansatte, herunder også eleverne, med henblik på under 
demokratiske former at skabe en skole, der giver gode muligheder for ud
vikling af selvstændighed, ansvarlighed og medmenneskelig forståelse.

Susanne Holm

7



I STENHUS' NYE 
SKULPTURER

Stenhus Kunstudvalg, bestående af Helle Rasmussen, Helle Dam, Mette 
Garde, Thorkild Petersen og Vibeke Rosenmeier, har længe ønsket at få 
en skulptur som kunne stå ved skolens indgangsparti. Udvalget har troligt 
søgt om penge til det hvert år, og i forgangne skoleår lykkedes det: Vest
sjællands Amts Kunstfond gav os lov til at finde en kunstner i Vestsjæl
lands Amt, som kunne lave en skulptur til skolen.

Vi startede med at udvælge et antal kunstnere, og derpå drog vi af sted 
for at se nærmere på deres værker. Blandt de mange spændende kunst
værker, vi blev præsenteret for, blev vi ikke mindst begejstrede for de ting, 
vi så hos kunstneren Lily Troelsø Borring, og vi besluttede at bede hende 
lave „vores" skulptur.
Lily Troelsø Borring har haft helt frie hænder til at løse opgaven, og resul
tatet er blevet de to skulpturer, som blev afsløret ved en lille højtidelighed

8



lige inden jul. De to skulpturer hedder henholdsvis „På vej" og „Udsyn og 
indsigt", og skolen og stedet har inspireret Lily Troelsø Borring til at give 
dem netop den udformning de har fået: 

„Jeg har lavet den ene skulptur åben i midten som en bog, og med rune
indskrifter på siderne. Der står „Udsyn og indsigt" på den ene side, og på 
den anden side er der computertegn, som repræsenterer den moderne tid, 
- begge dele som symbol for hvad der foregår på Stenhus", fortæller Lily 
Troelsø Borring.

„Den anden skulptur hedder „På vej". Den har mindelser om et skib, og den 
skal symbolisere bevægelse og at noget er på vej. - Og så står det iøvrigt 
enhver frit for at fortolke videre på dem, og måske se noget andet i dem. 
Jeg håber I vil blive glade for dem, og at de vil inspirere til nogle gode 
diskussioner om kunst".

Vi i kunstudvalget vil gerne på vegne af Stenhus Gymnasium og hf sige 
tak til Vestsjællands Amts Kunstfond og til Lily Troelsø Borring.

Stenhus' „gamle" 
skulptur
For 5 år siden fik Stenhus en gave 
af Vestsjællands Amts Kunstfond: 
En skulptur i rustfrit stål med titlen 
„Dialog", lavet af kunstneren Bør
ge Jørgensen. Den har siden stået 
på 100-metergangen, hvilket imid
lertid ikke var nogen særlig heldig 
placering: Der var simpelthen for 
mørkt.

Derfor har den netop holdt flytte
dag, og den er nu opstillet på græs
plænen ud for kantinen, så man 
har et fint kig ud på den både fra 
100-metergangen og fra kantinen.

På udvalgets vegne 
Vibeke Rosenmeyer



Gave til biblioteket fra 
familien Kolding
I efteråret 1994 døde Karen Margrethe Kolding, gift med afdøde rektor 
Kjeld Kolding. Karen Margrethe og Kjeld havde gennem årene i Holbæk 
erhvervet sig en omfattende bogsamling, der afspejlede deres alsidighed. 
Der er litteratur spændende fra kriminalromaner, biografier, litteratur om 
filosofiske emner, politisk og social historie til oldtidskundskab og til Kjelds 
store interesse: Rom og Italien.
To gange tidligere har biblioteket modtaget dele af samlingen, og ved Karen 
Margrethes død bestemte sønnerne Carsten og Henrik, at Stenhus skulle 
overdrages resten af samlingen.

Vi siger dem mange tak og håber og tror, at såvel lærere som elever i frem
tiden vil få glæde af bøgerne, hvoraf nogle i dag er uopdrivelige.

Stig Holm

EDB-NYT
Stenhus har investeret i en udbygning af EDB-systemet, således at behovet 
for undervisningsmaskiner bedre er dækket ind. Nu råder vi over 2 datalo
kaler med tidssvarende udstyr samt 3 „løse" maskiner placeret i faglokaler. 
I begge datalokalerne er maskinerne koblet sammen i et netværk, udskrift 
foregår på laserprinter, og man kan via modem ringe op til Skolernes Data
baseservice, der giver mulighed for litteratursøgning, hjemtagning af avis
artikler fra politiken, adgang til internettet m.m..
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PRISOPGAVER
Europa-parlamentets prisopgave 1994/95.
Europa-parla mentet udskriver hvert år en prisopgave, som kan besvares af 
elever i gymnasiet, HF, HHX og HTX.

Søren Andersen og Jens Christian Hermansen fra et 3.g-højniveauhold i 
samfundsfag indsendte en opgave til bedømmelse.Titlen var: „Fælles euro
pæisk sikkerhed". Ud af 60 besvarelser blev opgaven placeret på en flot 4. 
plads i vindergruppen.

Præmieoverrækkelsen foregik i Europaparlamentets kontor i Børsbygnin
gen i København d. 13. jan. 1995. Parlamentets næstformand Poul Schlüter 
overrakte præmierne (se billedet), der foruden smukke ord og blomster 
består af en tur sammen med de øvrige vindere til Strasbourg og Alsace i 
juli måned.

Jørgen Bugge Hansen
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NVE - Prisopgave efterår '94
NVE - Nord Vestsjællands Energiforsyning - oprettede i 1988 en jubilæums
fond. Fondens formål er at yde støtte til unge menneskers videre uddan
nelse, studieophold eller forskning inden for områder, der har med energi 
at gøre. Støtten vil fortrinsvis blive givet til unge fra NVE's forsyningsom
råde.

I 1994 besluttede jubilæumsfondens bestyrelse at indbyde gymnasie-/HF- 
elever i forsyningsområde til at deltage i en prisopgave. En grund til dette 
valg er en vigende tilgang til stærkstrømsingeniørstudierne, og prisopgaven 
skulle gøre eleverne opmærksom på netop denne studiemulighed efter 
gymnasiet/HF.

Opgaveformuleringen blev udarbejdet af gymnasielærere fra forsynings
områdets gymnasier og Niels Sveistrup fra NVE, og opgavetitlen blev 
„STÆRKSTRØM".

Fra Stenhus Gymnasium og HF deltog en elev - Pernille Schiøtz Larsen, 3.w 
- med en besvarelse med titlen „Superledning". Denne opgave blev tildelt 
en andenpræmie.

Da deltagelsen - 9 besvarelser - ikke var så stor, blev præmiepuljen udvi
det fra syv præmier til ni, så alle besvarelser blev belønnet.

Per Selvager
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Sundhedsdage i november
Mens Sundhedsstyrelsens vandreudstilling „Motion styrker livet" var stillet 
op i boldhallen, fik de flest af eleverne lejlighed til i idrætstimerne at få et 
tal på en del af deres fysiske præstationsevne. Det var muligt at måle kon
dition, lungekapacitet, rygmusklernes udholdenhed, balanceevne, hoppe
højde, smidighed, reaktionsevne og et par andre ting. For de fleste af ele
verne var det ret uproblematisk at få „sat tal på kroppen", men ind imel
lem var der nogle stykker, der nok fik en kraftig påmindelse, om at de 
måske meget hurtigt skulle gøre noget ved konditionen, rygmuskulatu
ren eller smidigheden, hvis ikke kroppen alt for tidligt skal sætte grænser 
for udfoldelsesmulighederne!

Det var ikke alene kroppens stærke og svage punkter, der blev sat spotlight 
på, men også mange andre sider af sundhedsdiskussionen blev taget op 
under de to emnedage. Alle elever arbejdede i forskellige temagrupper: 
elitesport, yoga, dans, zoneterapi, idrætsskader, fastfood-vurdering, krops
historie.... emnerne var mange.

Størst indtryk gjorde nok Søren Ventegodt fra Forskningscenter for Livs
kvalitet på Rigshospitalet, der i et to timers foredrag, som hurtigt udvikle
de sig til en hed debat, meget provokerende udfordrede vores definitio
ner af livskvalitet, og ansvarligheden for livet.

Endelig fik Hiv'erterne med deres cabaret om AIDS/HIV husket alle på, hvor 
vigtigt det er at bruge gummi! Det var en barsk og pågående teateropievelse.

Som varigt bevis fra dagene har vi fået idrætsgangen udsmykket med 17 
flotte billeder af mennesket i fysisk aktivitet. De pynter godt - tak for dem!

Lotte Thulstrup



Afskedsinterview med 
Ole Hannibal
Du har betydet meget for skolens musikliv og vil bestemt blive savnet af 
mange, når du i det nye skoleår tiltræder din nye stilling på Holbæk Semi
narium. Ud fra. hvilke motiver har du valgt at skifte arbejdsplads?

Det er kommet lidt gradvis vil jeg sige. Jeg har erfaring med seminarie- 
undervisning. Jeg har været timelærer i flere omgange på seminariet, 
både i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Jeg har været ved at skifte til seminarie
området tidligere, men seminarierne blev ramt af nedskæringer i 1980'erne. 
Der var sådant set ikke rigtig nogle fremtidsmuligheder. Nu er det imidler
tid et område, hvor der virkelig er udvikling igang, så jeg har valgt at skifte, 
når der nu viste sig at komme en stilling.

Kommer du til at savne noget, når 
du forlader os?

Ja, det gør jeg. Jeg har altid været 
meget glad for at være på Stenhus, 
og jeg synes i løbet af de 15 år jeg 
har været her at skolen er blevet 
bedre og bedre. Skolen havde nogle 
problemer da jeg kom. Dette kunne 
jeg især se på baggrund af, at jeg 
havde været på en anden skole, 
men jeg synes det er blevet en god 
skole. Dynamikken i lærerkollegiet 
er f.eks. uvurderlig.

Skifter du til seminariet, fordi elever
ne der er ældre?

Nej, det er fordi, der er nogle helt 
andre perspektiver i at undervise et 
sted, hvor der er tale om en egent
lig uddannelse. Niveauet i de fag, der 
kan sammenlignes med vores høj
niveaufag, er ikke højere, men det er 
klart, at når det er elever, der skal 
bruge det de bliver undervist i, så bli
ver niveauet automatisk højere. Mo
tivationen er anderledes. Motivatio- 
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nen her hos vores højniveauelever kan vi ikke klage over, men de fleste lærer 
jo kun for at få en eksamen, og det giver undervisningen et særligt præg.

Du har jo undervist i mange år, hvad vil være dit bedste råd til nye, unge 
kolleger?

Det er jeg altid meget varsom med, men jeg vil ønske for skolen, at der kom 
nogle musiklærere, som brændte af iver for at igangsætte de unge med 
musikudøvelse, altså brændte for at lave samspil, kor og koncerter osv, 
fordi det er på det felt faget i høj grad har sin styrke. Det kræver, at det 
er nogle, der er fortrolige med den aldersgruppe, vi har her på skolen, og 
som selv har nogle kunstneriske/musikalske holdninger til faget. Intet er 
nemmere end at igangsætte sådanne ting - eleverne elsker det jo -, men 
man skal selv kunne gi', og jeg synes, det er den praktiske side, som er det 
man må prioritere højest. Hvis man bare underviser i faget, som et hvilket 
som helst andet fag, så gør man både eleverne og faget en bjørnetjeneste.

Hvilken slags musik dyrker du selv, når du ikke underviser?

Jeg har 2 hovedinteresser: Jeg har haft et kammerkor i alle de år jeg har 
været på Stenhus, og dyrker med det kor meget ny kompositionsmusik. 
Derudover har jeg en gammel svaghed for jazzmusik, som jeg elsker højt, 
og jeg spiller selv jazzmusik.

Er der nogen komponist som du vil sige du slet ikke begriber?

Nej, det vil jeg ikke sige, men det der interesserer mig mindst, det er nok 
de store senromantikere, som Wagner og Bruckner.Det er nok et spørgs
mål om at elske det eller ikke elske det, men jeg kender det, og jeg op
søger det da også.

Føler du, alder betyder noget for dig som musikunderviser?

Det har jeg tænkt meget på. Det er da rigtigt at lærerrollen skifter med 
alderen, men jeg har aldrig haft problemer med dette skift. Jeg synes det 
er karakteristisk for mit forhold til elever, at de elever, der er glade for 
musik, for dem repræsenterer jeg noget de ikke kan, men gerne vil kunne, 
og det mærker jeg meget tydeligt. Derfor har jeg egentlig ikke mærket 
alderen, som et problem - det er ikke blevet sværere at undervise, måske 
tværtimod. I de år jeg har undervist er musikfaget også blevet mere og 
mere populært. Vi har aldrig haft så mange elever i musik som vi har nu. 
Der hvor der kan være problemer er på det obligatoriske niveau, hvor ele
verne sådan set bare skal underholdes. Lige så snart de har valgt sig ind 
på niveauerne, så er der ingen problemer.

Jørgen Bugge Hansen og Berit Pallisgaard
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SKOLESTARTEN
INTRO-arrangement
Alle 1. klasser starter deres tid på skolen med en 3-dages introduktion. For
målet er, at de nye elever skal lære hinanden at kende og blive fortrolige 
med skolens miljø i bred forstand.

Elever fra 2. klasserne viser de nye rundt og fortæller om omgangsformer, 
aktiviteter udenfor skoletiden og meget andet. Lærerne arrangerer fx. 
drama, musik, bygning af varmluftsballoner, for at få samarbejdet eleverne 
i situationer, der er forskellige fra den faglige undervisning.

Udover de 3 introdage arrangeres en udflugtsdag.

INDSKOLING
Når man starter på HF eller i gymnasiet, er der meget nyt stof at sætte sig 
ind i og nye måder at arbejde på. Lektiemængden stiger hurtigt, og man 
får mere at lave, end man har været vant til fra folkeskolen.
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For at få det størst mulige udbytte af undervisningen og hjemmeforbere- 
delsen er det nødvendigt at have nogle gode og effektive arbejdsvaner. 
Dem får de fleste elever heldigvis efterhånden, men det er klart, at de helst 
skal indarbejdes så hurtigt som muligt.

Derfor har vi på Stenhus i de senere år systematiseret og koordineret denne 
indskoling. Vi gør det nu ud fra følgende model:

1. Alle de nye klassers lærere afholder en række lærerforsamlingsmøder i 
løbet af efteråret for at kunne følge startfasen så nøje som muligt og 
for at kunne samordne deres læseplaner og eventuelt lave tværfaglige 
aktiviteter.

2. Studievejlederne arbejder tæt sammen med de enkelte faglærere om
kring de studietekniske discipliner som notat-teknik, læsemetoder osv.

3. Alle nye elever tilbydes en „indslusnings-samtale" med deres studievej
leder.

De nye klasser vil få mere at vide om indskolingen af deres klasselærer og 
studievejleder ved skoleårets start.



STUDIEVEJLEDNING M.M.
I gymnasiet og på HF er der ikke klasselærere som i folkeskolen. I stedet har 
man studievejlederne. Hvis man har brug for hjælp, oplysning, en snak osv., 
kan man bruge studievejledningen. Nedenfor fortæller vi om denne og 
om et af de emner, som eleverne oftest henvender sig med, nemlig SU.

Studievejledning:
I gymnasiet og på HF er der til hver klasse knyttet en af de seks studievejlede
re, som normalt følger klassen gennem hele skoleforløbet. Studievejlederne 
har kontorer ved hovedindgangen, de har faste træffetider, som er meddelt 
på opslagstavlen ved hovedindgangen, og de har telefon (53 43 64 65).

Studievejlederne tager sig af:

Undervisning i arbejdsvaner med henblik på at den enkelte elev får 
det størst mulige udbytte af undervisningen.

Orientering om valgfag, idet både gymnasie- og HF-elever inden for 
visse grænser selv kan sammensætte deres eksamen.

Samtaler med eleverne. Disse samtaler kan bl.a. berøre økonomiske 
og sociale problemer, som eleven vil tale om.

Orientering både klassevis og individuelt om uddannelse og erhverv. 
Denne orientering omfatter bl.a. adgangskrav, uddannelsernes ind
hold og studiemiljø.

Udskoling: Studievejlederne tilbyder alle elever i afgangsklasserne 
en udskolingssamtale med henblik på at opstille en handlingsplan 
for den enkelte elevs videreuddannelse.

Desuden afholdes hvert forår et studieorienterende møde, hvor repræsen
tanter for en lang række videregående uddannelser kommer på skolen for 
at orientere og tale med eleverne om deres uddannelse.

I øvrigt søger studievejlederne at være behjælpelige med ethvert spørgs
mål, stort som småt, som såvel elever som forældre henvender sig med.

Skolen har følgende studievejledere:

Bente Olsen, Birgit Snetoft, Claus Hansen, Jens Færch-Jensen, Jørgen 
Bugge Hansen og Vibeke Hertz.

De enkelte klasser er tilknyttet en bestemt studievejleder, og denne til
knytning bekendtgøres straks ved skoleårets start på den store tavle ved 
hovedindgangen.
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Statens uddannelsesstøtte (SU):
Gymnasie- og HF elever har mulighed for at søge om stipendium og/eller 
studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

SU-støtteåret går fra 1. januar til 31. december, hvilket vil sige, at kalender
året følges.

Din ansøgning træder i kraft fra d. 1. i måneden efter at stipendienævnet 
har modtaget din ansøgning. Der er altså ingen tilbagevirkende kraft, 
hvis du afleverer nogen tid efter at du er fyldt 18 år.
Fylder du 18 år senest d. 30. september 1995, skal du for at få SU pr. 1. ok
tober aflevere din ansøgning til stipendienævnet inden 1. oktober!
Stipendier fra SU er A-indtægt, dvs. SU trækker skat inden udbetalingen.

Studieaktivitet:

Stipendienævnet skal indberette SU-modtagere, som ikke er studieaktive. 
Dette betyder, at udeblivelse fra prøver og eksaminer samt stor forsøm
melighed indberettes til stipendienævnet af skolens rektor, og stipendie
nævnet skal derefter framelde den pågældende elev, så der ikke mere 
udbetales støtte.

Alle over 19 år er uafhængige af forældrenes indtægt med hensyn til SU- 
tildeling og kan efter ansøgning fortiden få tildelt 1.997 kr pr. måned som 
hjemmeboende. Er en elev udeboende, skal der særlige grunde til at få 
mere stipendium end 1.997 kr. pr. md., f.eks. mere end 20 km mellem for
ældres bopæl og Stenhus Gymnasium. Alle studerende, som flytter hjem
mefra, skal derfor henvende sig til deres studievejleder for at få oplysnin
ger om muligheden for at få forhøjet stipendium.

18-årige er afhængige af forældrenes indtægt. Den maksimale tildeling er 
som for 19-årige, og tildelingen trappes så ned, så støtte bortfalder ved en 
samlet indkomst på 437.993 kr. Mindreårige søskende under uddannelse 
giver et indkomstfradrag på 20.369 kr pr. barn.

For SU-året 1995 er der samlet givet ca. 6,5 millioner kr. i stipendium til Sten
huselever!

Reglerne for stipendietildeling ændres pr. 1/1-96. Vi ved ikke på nuværende 
tidspunkt, hvordan reglerne for tildeling udformes, ej heller stipendiebeløbe- 
nes størrelse. Så snart vi kender de nye regler, får eleverne naturligvis besked.

Du kan få yderligere oplysninger om SU via pjecen om SU, som er fremlagt 
på skolen, eller hos din studievejleder eller stipendienævnet (Bente Olsen og 
Claus Hansen).
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SADAN ER GYMNASIET
OPBYGGET...
Gymnasiet er delt i en sproglig og en matematisk linie. I 1.g er alle fagene 
på de to linier obligatoriske.

l.G
IALT 

32 
TIMER 

PR. UGE

IDR

0 0

DAN

0 0
0

HIS

0 0 
0

TYS-F 
FRA-F

0 0
0 0

BIO

0 0 
0

TYS-B 
FRA-B 
SPA-B 
RUS-B 
0 0 
0 0

ENG

0 0
0 0

NAT

0 0
0

LAT

0 0
0

MUS

0 0
0

2.G

IALT

IDR DAN HIS TYS-F
FRA-F

GEO TYS-B 
FRA-B 
SPA-B

ENG NAT VALGFAG

31-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUS-B 0 0 0 0 0 0
TIMER

PR. UGE
0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 

(0)

3.G
IALT 

31-32 
TIMER 

PR. UGE

IDR

0 0

DAN

0 0
0 0

HIS

0 0 
0

REL

0 0 
0

BIL

0 0

OLD

0 0
0

V.FAG V.FAG V.FAG

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
(0) 0 0

l.G

IALT 32 
TIMER

PR. UGE

IDR

0 0

DAN

0 0
0

HIS

0 0 
0

TYS
FRA 

RUS-B 
SPA-B 
0 0 
0 0

BIO

0 0 
0

ENG

0 0
0

MAT

0 0
0 0
0

FYS

0 0 
0

KEM

0 0
0

MUS

0 0
0

2.G

IALT

IDR DAN HIS TYS
FRA

RUS-B
SPA-B

GEO ENG MAT FYS VALGFAG

31-32 
TIMER 

PR. UGE

0 0 0 0 
0

0 0 
0

0 0
0 0

0 0 
0

0 0
0 0

0 0
0 0
0

0
0

0 0 
0 0 
(0)

3.G
IALT 

31-32 
TIMER 

PR. UGE

IDR

0 0

DAN

0 0
0 0

HIS

0 0
0

REL

0 0 
0

BIL

0 0

OLD

0 0 
0

V.FA(

0 0
0 0 
(0)

V.

0
0

rAG
0
0

3

V. FAG
0 0
0 0
0

SIGNATURFORKLARING: O = ANTAL TIMER PR. UGE
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VALGFAG GYMNASIET...
I 1.g og 2.g vil studievejlederne orientere om alle valgmuligheder i 2.g og 
3.g. Alle vil få tilbudt en personlig samtale med deres studievejleder om 
sammensætningen af deres gymnasiefag.

Sammensætningen af valgfagene kan du ikke foretage helt frit. F.eks. skal 
du vælge mindst to fag på højt niveau.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er helt sikkert, at et valgfag op
rettes, selv om det tilbydes på skolen. Der kan f.eks. melde sig for få ele
ver, ligesom der er begrænsninger på antallet af valghold.

* De højniveaufag, der er efterfulgt af en stjerne (*), er toårige.

MELLEMNIVEAU HØJT NIVEAU
BEGGE LINIER SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG *

MUSIK MUSIK *
GEOGRAFI
BIOLOGI BIOLOGI *

DATALOGI SPANSK
ERHVERVSØKONOMI RUSSISK

FILOSOFI FRANSK
PSYKOLOGI TYSK
IDRÆT

BILLEDKUNST
TEKNIKFAG

SPROGLIG LINIE LATIN LATIN *

KEMI ENGELSK
MATEMATIK MATEMATIK *

FYSIK
MATEMATISK LINIE LATIN ENGELSK

KEMI KEMI *
FYSIK

MATEMATIK
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SÅDAN ER HF OPBYGGET...

1. HF

29-30 
TIMER

DAN

0 0 
0

HIS
0 0
0

I DR

0 0
BIO/GEO/ 
FYS+KEM

MAT

0 0
0 0
0

TYF/ 
FRF 
0 0 
0 0

ENG

0 0
0 0

BIL/
MUS 
0 00 0

0 0
(0) *

0
0

2. HF DAN HIS SAM REL V.FAG 1 V.FAG 2 XZ.FAG 3

MIN. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ved tilmelding til det toårige HF-kursus skal der vælges to af fagene: 
Biologi (OOO), Geografi (000) og Fysik-Kemi (0000) samt et af fagene: 
Musik (00) og Billedkunst (00).

For elever, der vælger et 3. sprog (begyndersprog) i 1.HF, flyttes et af fage
ne biologi/geografi til 2.HF.

Folketinget forhandler i øjeblikket om, hvorvidt samfundsfag skal have 3 
timer.

VALGFAG HF...
NORMALT HAR TILVALGSFAGENE 4 TIMER PR. UGE I 2.HF, MEN DER ER 
UNDTAGELSER (SE NEDENFOR):

BILLEDKUNST 
BIOLOGI
BIOLOGI FF 3T/UGE I 2.HF
DATALÆRE 
ENGELSK 
ERHVERVSØKONOMI 
FILOSOFI 
FRANSK FORTS.
FRANSK BEG. 4t/uge i i.hf.

4T/UGE I 2.HF 
FYSIK 
FYSIK-KEMI FF 
GEOGRAFI
GEOGRAFI FF 3t/uge i 2.hf

IDRÆT
KEMI 
MATEMATIK 
MUSIK 
OLDTIDSKUNDSK. 
PSYKOLOGI 
RUSSISK BEG.
SAMFUNDSFAG 
SPANSK BEG.
TEKNIKFAG
TYSK
TYSK BEG.

5T/UGE I 2.HF

3T/UGE I 2.HF

4T/UGE I l.HF, 
4T/UGE I 2.HF

4T/UGE I l.HF.
4T/UGE I 2.HF

4T/UGE I l.HF. 4T/UGE I 2. HF

Hertil kommer, at man vil kunne erstatte tilvalgsfaget engelsk med engelsk 
på højt niveau svarende til højeste gymnasiale niveau. Hvis du i givet fald 
vælger dette 2-årige højniveaufag, bortfalder faget på obligatorisk niveau, 
og du får 5 timer engelsk om ugen i 1.HF og 6 timer om ugen i 2.HF.
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VALGFAG PÅ STENHUS 
GYMNASIUM:
(TIMETAL)

MA=Matematikere 
SP=Sproglige

MELLEMNIVEAU
2.g eller 3.g

HØJT NIVEAU

2.g 3.g 2.g 3.g
MA/SP MA/SP MA/SP MA/SP

BILLEDKUNST 4 4 - -

BIOLOGI 4 4 5 * 5 *

DATALOGI 4 4 - -

ENGELSK - - - 5/5

ERHVERVSØKONOMI 4 4 - -
FILOSOFI - 4 - -
FRANSK - - - 5

FYSIK -/4 -/4 - 5/-
GEOGRAFI - 4 - -

IDRÆT 4 4 - -

KEMI 4/4 4/4 *4/- *5/-
LATIN 4/4 4/4 -/5* -/5*
MATEMATIK -/4 -/4 -/5* 5/5*
MUSIK 4 4 5 * 5 *
PSYKOLOGI 4 4 - -
RUSSISK - - - 5
SAMFUNDSFAG 4 4 5 * 5 *
SPANSK - - - 5
TEKNIKFAG 4 4 - -
TYSK - - - 5

betyder at faget er et toårigt højniveaufag.
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Skoleudviklingsprojekter 
på Stenhus 1994/95
Nedenfor beskrives en række af de projekter der har været igangsat i 94/95 
som led i den fortsatte pædagogiske udvikling. (Projekterne kan være for 
enkelte klasser eller for hele skolen, og de kan handle både om måden at 
lære på og om fagets indhold.)

Tværfagligt samarbejde:
Det drejer sig om samarbejde mellem fagene matematik/tysk/dansk/histo- 
rie, geografi/fysik og historie/dansk. Formålet er at få indlæringen i de for
skellige fag til at støtte hinanden.

Det kan f.eks. ske ved at man i klassen læser om de samme emner, skriver 
fælles opgaver, evt. har lagt skemaet så flere lærere kan være tilstede sam
tidigt, eller man kan bruge alle timerne på en dag til et bestemt projekt, 
uden at belaste den øvrige skole.

Video-projekt:
Dette projekt foregår i en 1 .hf i matematik fællesfag. Formålet er støtte 
elevernes indlæring ved at producere og anvende videoer, som indehol
der forklaringer på forskellige af fagets områder. De kan dels anvendes af 
grupper af elever i timerne, og dels lånes med hjem til de elever, der har 
behov for det.

Eksamensteknik:
Her er ideen at gøre eleverne tryggere ved eksamenssituationen, og gøre 
dem bedre i stand til at udnytte læseferien og forberedelsestiden inden 
selv eksaminationen. Dette sker v.hj.a. generelle råd og træning i bl.a. læse
teknik, redskaber som kan bruges i alle fag til både mundtlig og skriftlig 
eksamen.

Bibliotekskurser:
Afholdes for alle 1.klasser. Med de mange store skriftlige opgaver i gym
nasiet og hf er det blevet vigtigt at have kendskab til, hvordan man finder 
materiale.

Skrivevejledere:
Alle 1.klasser skulle fra 1994 have et basiskursus i procesorienteret skrivning. 
Det indføres formentlig i 1 .hf fra 1995. Som navnet siger, er det en skrive
pædagogik, hvor der lægges vægt på den proces, der fører frem til det fær-
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dige produkt. Der diskuteres, evalueres og skrives om i flere omgange - ofte 
på tekstbehandlingsanlæg - inden produktet betragtes som færdigt. Des
uden lægger denne skrivepædagogik op til at inddrage skriftlige former 
også i normalt mere mundtligt prægede fag. For at støtte, koordinere og 
inspirere har vi haft to skrivevejledere.

Regnestue og lektiecafe:
Her kan eleverne møde op efter skoletid og få vejledning til de skriftlige 
opgaver og i andre lektier af en faglærer.

Faglig indskoling og basisgrammatik:
Her er formålet at give et tilbud, så alle føler sig „hjemme" fra starten i 
matematik og sprogfag. Dvs. der tidligt på skoleåret udbydes ekstra timer 
i disse fag.

Temadage:
Her er formålet at eleverne får mulighed for at lære på en anden måde 
end det normalt foregår i dagligdagen. I år var temaet sundhed. Her valgte 
eleverne sig ind på forskellige temaer (på tværs af klasser), og brugte 
dagene på besøg uden for skolen, foredragsholdere, undersøgelser m.m..

Mette Knudsen
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Pædagogisk Udvalg/pædagogisk dag:

Arbejdet i Pædagogisk Udvalg består overordnet betragtet i at følge med 
i den aktuelle pædagogiske debat, så vi kan holde os orienterede om nye 
pædagogiske forsøg og projekter, som kunne have interesse for Stenhus 
Gymnasium og HF. En del af arbejdet består altså i at gennemlæse artikler, 
projektbeskrivelser samt beskrivelser af nye pædagogiske teorier.

Udvalget administrerer desuden en pulje til pædagogiske udviklingsprojek
ter. Dvs. at lærerne kan søge om puljetimer til forsøgsundervisning og andre 
tiltag, der er skoleudviklende. Det er udvalgets opgave at vurdere ansøg
ningerne med henblik på en bevilling af puljetimer.

Desuden tager udvalget hvert år initiativ til afholdelse af én eller to pæ
dagogiske dage, hvor samtlige lærere deltager og diskuterer et udvalgt



aktuelt emne. I år har vi valgt at sætte fokus på situationen på HF. Både 
lærere og elever får mulighed for at komme til orde på dagen. HF-eleverne 
har skrevet dansk stil om deres erfaringer fra hverdagen på HF, om under
visningsmetoder, skemaet, de fysiske rammer, temadage, forsøgsundervis
ning, skolens musikliv, skoleteatret, forholdet til gymnasieeleverne, disciplin, 
adfærd og meget mere. Disse stile samt lærernes erfaringer danner ud
gangspunktet for en diskussion.

I tilknytning til denne del af programmet har vi inviteret en foredragsholder 
fra Gentofte HF, Per Jensen. Han kommer for at fortælle om et system, 
der er udviklet i Australien og kaldes PEEL. PEEL går kort fortalt ud på, at 
lærer og elev skal samarbejde om at lære at lære, at eleven bliver bevidst 
om, hvornår han/hun lærer bedst og hvorfor det er sådan, således at eleven 
opnår kontrol med og i sidste ende kan tage ansvaret for egen læring.

Resultatet af dagen arbejde bliver nedfældet som forslag til nye pædago
giske tiltag og veje for HF-undervisningen i de kommende år.

På udvalgets vegne 
Susanne Krautwald

Pædagogisk målsætning
Skolen har igennem det sidste par år arbejdet med at evaluere sin egen virk
somhed med henblik på at skabe grundlag for en hensigtsmæssig målsæt
ning eller et sæt af indsatsområder, som vi med fordel kan arbejde med i 
de kommende år. Sidste år blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt eleverne - lidt hen i retning af det, man kalder et „etisk regnskab" 
og lærergrupper blev interviewet. Dette materiale blev bearbejdet og 
diskuteret i en pædagogisk weekend på Vallekilde Højskole med deltagelse 
af alle lærere, bestyrelsen, elevrådet, kontorpersonale, pedeller, kantine
personale og rengøringspersonale. Arrangementet sluttede med en frem
læggelse fra arbejdsgrupper om ønskede indsatsområder, hvoraf nogle er 
sat i værk. Endvidere gennemførtes for nylig en ny pædagogisk weekend 
med det formål at drøfte Hf-uddannelsen, og hvad vi der særligt vil arbej
de med. Der er yderligere nedsat et udvalg bestående af rektor Birger Friis, 
formand for Pædagogisk Råd Vibeke Hertz, Peter Højmark fra Pædagogisk 
Udvalg og Inge Rasmussen, som er tidligere medlem af Pædagogisk Udvalg. 
Dette udvalg har til formål at sammenfatte vore overvejelser, bringe dem 
ind i en større sammenhæng og derefter fremkomme med et egentligt 
forslag til pædagogisk målsætning. Dette forslag forventes efterbehand
let i de respektive råd i løbet af efteråret.

Birger Friis
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■ STENHUS NÅR DER IKKE 
■ UNDERVISES

Billedkunst på Stenhus
På Stenhus kan man udfolde sine talenter som fotograf, keramiker, skulptør, 
maler, grafiker etc. alt efter eget ønske, idet Stenhus tilbyder frivillig under
visning i billedkunst. Tilbudet står åbent for alle og materialerne er gratis. 
Så ønsker du at lære at fotografere, fremkalde dine film og lære at lave 
gode billeder i mørkekammeret, eller vil du hellere arbejde med ler, lære 
at dreje, dekorere dine skåle og krukker, male billeder, eller måske udsmyk
ke skolen med vægmalerier, så får du nu tilbudet om at udfolde dig frit.
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Skolen kan desuden tilbyde undervisning i billedkunst på obligatorisk ni
veau samt mellemniveau (gymnasiet) og tilvalg (hf).

Billedkunsteleverne arrangerer hvert år en udstilling af deres værker til for
årskoncerten. Her kan udstillingsgæsterne se alt fra foto, tegning, maleri 
m.m. til arkitektur.

I efteråret udførte billedkunst scenografien til skoleteaterets forestilling 
„Esther". At gå igang med et så stort og spændende arbejde kræver me
gen entusiasme og stort engagement, og det må man sige, at eleverne 
havde. Tak fordi det lykkedes!

På billedkunstlærernes vegne
Mette Garde

Indtryk fra billedkunst
Som elev har jeg oplevet billedkunst som et temmelig frit fag. Der er selv
følgelig nogle specifikke krav til læsestof og lektier, og det praktiske ar
bejde kræver en vis koncentration. Alligevel er der en lethed forbundet 
med faget, fordi billedkunst handler så meget om at opleve. Dette ses 
især i hjemmearbejdet, der i billedkunst vil sige en form for tegne- eller 
skitsearbejde. Her er der en oplagt mulighed for at sidde og kigge ud af 
vinduet og se vinden blive til vinter og træerne til forår. Gå i skoven og 
lære labyrinterne i barken, hvor biller og bænkebidere kravler rundt, at 
kende. Eller som man har valgt at forme sit fag. Alt dette for at få blæst 
papirerne med tyske, danske og engelske stile væk, så man kan formidle 
det, man er blevet bedt om, så klart som muligt.

Mikkel Thykier, 2c

Kulisser til skoleteater
Lige så sikkert det er, at der hvert år afholdes gallafest med tilhørende skole
teater er det, at 3g.erne ved denne lejlighed bliver tilbudt i billedkunst at 
producere kulisser etc..

Således foregik det også i skoleåret 94/95, hvor stykket „Esther" af Poul Ham
merich krævede omfattende kulissearbejde. Stykkets handling, der udspil
ler sig ved forskellige lokaliteter i København, nødvendiggjorde kulisser til 
både synagoge, universitet, to dagligstuemiljøer plus det løse.

Da vi 1 1/2 måned før stykkets premiere blev spurgt af vores billedkunst
lærer, hvorvidt vi ønskede at være en del af denne proces, svarede klassen 
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„Ja,tak!". De næste mange billedkunsttimer gik således med at tømre, sned
kerere, male og strukturere kulisserne. Kulissearbejdet blev superviseret 
af billekunstlærerne samt stykkets instruktør, men også elevernes kreativi
tet var en nødvendig del af forarbejdet omkring opsætningen af „Esther". 
Til kommende 3g. elever, der bliver tilbudt at lave kulisser til skoleteatret, 
kan vi derfor kun anbefale dette kærkomne brud på den daglige rutine.

Anna Heiberg og Ulla N.Andersen, 3.z

Teater
Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Orla Augustus, at alle Sten
hus' talenter skulle skrives i mandtal. Og alle gik hen for at lade sig ind
skrive, hver til sit område. Den almægtige Orla fremlagde konceptet for 
den måbende folkemængde. Mesterstykket i dansk litteratur, „Indenfor 
Murene" skulle af denne famlende forsamling opføres med så stor inten
sitet, at tidligere opførelser ville blegne. Dette var Orlas åbenbaring. „Nej", 
råbte vi „Nej, nej, nej" - det kan vi ikke, og vi flygtede mod døren. Men 
ærkeenglene Thorkil og Susanne K. beroligede os og sagde „Frygt ikke, thi 
vi forkynder Eder en stor forestilling, som skal være til glæde for hele folket".
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Med dette som udgangspunkt begyndte manuskriptlæsning, kulissefrem
stilling, musiktræning... Figurerne indøvedes. Sangene gennemarbejdedes. 
Vi vidste, at efter knap to måneder skulle stykket være klart til fremførelse. 
Dette stillede store krav til motivation, koncentration og samarbejde - og 
som dagene gik, gjorde vi større og større fremskridt. Alt handlede om styk
ket. Historien blev vores virkelighed, og rollenavnene overtog vores egne.

Skoleteater er dog ikke bare slid og slæb. Undervejs blev der grinet inderligt, 
festet, fjollet og ikke mindst hygget. Man lærer at se hinanden i et helt andet 
lys, og lærer at acceptere (og sætte pris på) hinandens små finurligheder.

Fra orkestergraven høres et sidste panisk forsøg på at gøre de falske toner 
rene. Ved lyspulten gennemgås scenerne en sidste gang. Scenefolkene ret
ter febrilsk på de kunstige palmer, mens sminkøserne med rystende hæn
der fuldender de svedige ansigter. Orla, deres ambitiøse instruktør, stepper 
rundt i sine Fred Astaire-sko og opfordrer entusiastisk alle til at synge „Side 
by side". Lydfolkene tester mikrofonerne. Fra salen høres mumlen og 
skratten med programmer eller slikposer. Den obligatoriske teater-nadver 
- lunken sherry - klemmes ned, og kampskålen „Lachaim" gjalder i hele 
omklædningsrummet. De forventningsfulde, utålmodige ansigter, derfor 
os bliver eet med salens mørke har målrettet vendt al deres opmærksom
hed mod scenen. Tegn til lysmanden går. Spot på scenen, Mads svinger 
dirigentstokken. Det hele kulminerer i opførelsen af „Esther".
Det hele går til sidst op i en højere enhed. En færdig produktion. Åbenba
ring er måske så stærkt et ord, men som der står skrevet:„Da så jeg en 
stjerne, som fra himmelen var faldet. Og en røg steg op. Og frem af røgen 
trådte en stor skare værkbrudne skabere...."

På teatergruppens vegne
Niels Christensen og Rebecca Bach-Lauritsen
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GALLAFEST
Også i det forgangne år holdt vi den tradition, der hedder GALLAFEST, i 
hævd. Lørdag d. 12.nov. 1994 samledes ca. 800 festklædte elever, forældre 
og lærere omkring dette store, flotte arrangement, der startede med en 
fornem opførsel af musical'en „Esther" (bygget over „Inden for murene"). 
Aftenen fortsatte med festmiddag, og derefter var der så dans til levende 
musik og mulighed for almindeligt hyggeligt samvær.

Traditioner er jo som oftest en smuk ting, og som oftest forbinder man jo 
traditioner med noget, der går mange år tilbage (Stenhus er i sig selv en 
tradition). Men traditioner er også noget, man selv kan prøve at skabe, og 
det var lige præcis, hvad vi gerne ville, da vi den sidste lørdag i november i 
1990 lod en festaften med teater, middag og musik for både elever og for
ældre løbe af stablen. GALLAFESTEN er blevet en tradition her på Sten
hus. Der har simpelt hen været fuldt hus hvert år siden. Så reservér allerede 
nu den sidste lørdag i november måned i år, hvis I vil være med til at op
retholde denne smukke tradition.

Jørgen Petersen

Idræt på Stenhus
Idrætten på skolen består dels af den obligatoriske idræt, hvor alle gym
nasieelever samt l.hf.ere har to timers idræt om ugen, dels af idræt-mel
lemniveau og idræt-tilvalg, som kan vælges som et 4-timers fag af hhv. 2.- 
og 3.g.ere og 2.hf.ere, og endelig som frivillig idræt.

Den frivillige idræt er for alle, der har lyst og tid, og den er stedet, hvor 
man på tværs af køn, klasse og færdighed får mulighed for at dyrke en 
idræt gennem hele året.

Atter i år har der været livlig aktivitet i forbindelse med den frivillige idræt. 
Der er blevet gået til makronerne i fodbold, basketball, volleyball, badmin
ton og atletik, og vores hold må siges at have gjort det godt på både ude- 
og hjemmebane. Navnlig må det fremhæves, at skolens badmintonhold 
sluttede på en hæderfuld 4. plads ved det afsluttende finalestævne efter i 
indledende runde og mellemrunde at have sendt en række gymnasier ud 
i kulden. Ligeledes havde pigernes 3.g-hold i volleyball kvalificeret sig til 
det afsluttende finalestævne i Næstved, hvor de endte på en samlet 8. 
plads. Og 3.g-pigeholdet i basketball var kun en enkelt scoring fra at have 
tilspillet sig en finalerunde-plads på Risskov Gymnasium i Århus, men det 
glippede desværre i allersidste minut af den meget spændende finale
kamp ved mellemrundestævnet i vores egen idrætshal.
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For de øvrige holds vedkommende (i basket, volley og atletik) har man enten 
ikke kunnet gå videre til mellemrundeturneringer eller også er de blevet 
placeret på sekundære pladser ved de indledende stævner.

I fodbold har skolen som sædvanlig deltaget i kostskolernes turnering her 
på Sjælland, både med pigehold og drengehold. Turneringerne færdig
spilles først ved slutningen af skoleåret, men det forlyder da, at man indtil 
videre har klaret sig godt.

Udover deltagelsen i stævner med andre skoler har vi i det forløbne skole
år haft en klasseturnering i fodbold, både for piger og drenge, med hen
blik på at det vindende hold fik den (tvivlsomme!) glæde at møde lærerne. 
Pigeturneringen blev vundet af et blandet hold fra 1c, 1w og 2w, der så 
siden var ufine nok til at give lærerholdet en regulær fodboldlektie. Stor
sejr blev det til.

Anderledes gik det i drengeturneringen, hvor 3bx blev vinder. Her udvik
lede kampen mod lærerne sig til en meget spændende dyst, hvor man 
måtte ud i omkamp og straffespark, førend lærerne kunne trække sig sejr
rigt ud af opgøret. Sådan!

Der skal lyde en stor tak til de elever, der gad være primus motorer i afvik
lingen af fodboldturneringerne.

Også i volleyball har der været holdt intern turnering, men her i form af 
den årlige megavolleyturnering en fredag i februar.
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Efter et utal af gode og spændende kampe, blev vinderne:

Pigerækken: Lærerholdet
Mix-rækken: 2x
Drengerækken: 2y.

Til at binde hele denne omfattende stævne- og turneringsvirksomhed sam
men, er der i årets løb afholdt frivillig idræt efter skoletid, hvor der har 
været undervist i atletik, volleyball og basketball.

Til næste skoleår har idrætslærerne et nyt forslag på bedding, nemlig af
holdelse af en triatlon-dag. Dette er primært ment som et tilbud til de man
ge elever, der kun i begrænset omfang har hang til boldspillene, men alle 
er selvfølgelig velkomne til at stille op til kamp. Vi påregner at tilbyde to 
rækker for både piger og drenge, nemlig en individuel række med 1/10- 
distancer af en „iron-man", og en holdrække (medley) med 1/5-distancer. 
(En iron-man er på 3,8 km svømning, 180 km cykling og et Marathon-løb 
(42,195km).)

Vi glæder os til et nyt år med frivillig idræt.

På idrætslærernes vegne 
Jens Færch

Musiklivet på Stenhus
At være elev på Stenhus er ensbetydende med store muligheder for musi
kalsk udfoldelse.

Skolen tilbyder musikundervisning på såvel obligatorisk som mellem- og høj
niveau og tilvalg (for HF'ernes vedkommende). Derudover er der masser 
at muligheder for at deltage i frivillig musik. Vi har et kor og et bigband, 
og i løbet af skoleåret opstår nye, spændende bands dannet af elever fra 
samme klasse eller på tværs af årgangene.

Desuden er der mulighed for at prøve sine musikalske færdigheder for et 
altid veloplagt og engageret publikum ved følgende lejligheder:
I oktober måned afholdes en MUSIKCAFÉ i unplugged regi hvor det står 
enhver frit for at melde sig med et musikalsk indslag. Hvert andet år i 
november deltager kor og orkester i afviklingen af gallafestforestillingen. 
December måneds mørke står vi igennem ved at mødes i 9-fri kvarte ret 
hver dag til MORGENSANG. Traditionen tro er der JULESTUE ligeledes i 
december med masser af musik i alle mulige genrer. Kor, bands, klasser og 
enkeltpersoner optræder for fuld udblæsning.
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I foråret afholdes enten ROCKCAFÉ eller MELODI-grandprix. I foråret 96 er 
turen kommet til grand-prix'et hvor klasser og grupper dannet på tværs kon
kurrerer om førstepladsen med selvkomponerede melodier og egne tekster. 
Ved FORÅRSKONCERTEN i april har især eksamenshold lejlighed til at af
prøve deres numre, og kor og orkester vil optræde med spændende værker.

Musiklivet på Stenhus - ja, det kunne også være historien om udgifter på 
gennemsnitlig 5000 kr. pr. skoleår alene til strenge, trommestikker og kab
ler. Vi har et rimeligt udbud af instrumenter og anlæg, og det bliver godt 
brugt og slidt. Vi gør altfor at elevbands kan få øvetider, men støder ofte 
ind i lokaleproblemer. Vi drømmer om at få skabt øvefaciliteter som kan 
imødekomme de store behov. F.eks. viste „atom"-kælderen sig ved dette 
års rockcafé velegnet til denne type musik. Vi håber at få dannet en slags 
elevforening der via elevråd eller skoleudvalg kan gå videre med denne 
idé. Med andre ord ser vi frem til at møde dig enten som aktiv musik
udøver eller som engageret publikummer.

På musiklærernes vegne 
Kirsten Bodekær
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Stenhus Bigband
Vi spiller jazz, funk, bossa og blues - kort sagt spiller vi i de genrer vi har 
lyst og aftaler indbyrdes. I et par år har det været muligt at spille big- 
band-arrangementer fordi blæsersektionen var besat.

I år har vi grundet fraværet af blæsere været nødt til at gå nye veje i 
repertoire og arbejdsform. Sammen har orkestrets medlemmer „planket" 
selvvalgte numre, og til julestuen og juleafslutningen optrådte vi med tre 
flotte numre: James Bond-temaet var i trygge hænder hos vores to frem
ragende guitarister Claus, Iw og Jeppe, 2q og tommeslageren Jacob, 3b. 
Bassist Thomas (2a) og forsangeren Mattias (la) lavede en blændende Sting
inspireret fortolking af Strange Fruit, og i den blide jazzklassiker Don't 
blame me gjorde Cecilie (2a) og Eva (Iw) sig utrolig flot bemærket i melodi
spil som solo på henholdsvis saxofon og klaver.

Vi håber på et nyt spændede skoleår med rigtig mange nye medlemmer i 
bandet. KOM ENDELIG TIL DE FØRSTE PRØVER - OGSÅ SELVOM DU SYNES 
AT DU ER NYBEGYNDER - vi søger især nye blæsere (trompet/sax/trom- 
bone). Der er mulighed for at låne istrumenter (i øjeblikker I altsax, 2 ten
orsax'er, I flygelhorn, I trompet og 3 tromboner).

På gensyn 
Kirsten Bodekær

Koret
Stenhuskoret har i det forløbne skoleår haft en ugentlig prøve, og optrådt 
ved skolens faste koncerter. Årets største opgave var uddrag af musicalen 
„Hair", som vi opførte ved forårskoncerten sammen med skolens band og 
solister.

Næste år har koret fået tilbud om at medvirke i en Gospelkoncert sammen 
med andre gymnasiekor og professionelle musikere og solister. Vi håber 
derfor på mange sangere næste år. Tak til alle sangere for i år.

På musiklærernes vegne 
Ole Hannibal
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STENHUS OG RESTEN AF 
VERDEN
Studieture
I skoleåret 1995/96 var vores 2.gere, 2.hf.ere og 3.g højniveauhold på studie
ture. Blandt rejsemålene kan nævnes: London, Prag, Rom, Firenze, Barcelona, 
Athen, Paris, Bruxelles.
Nedenfor følger beskrivelse af en af studieturene.

3.g-fysikholdets tur til London i januar
Vores tur begyndte med en flyvetur
fra København gennem selveste den
rosenfingrede dagning. Alle var med, 
selvom „The Bomb Man", Morten, 
nær var blevet hos politiet, pga. en 
walkman som var meget mistænke
ligt indbygget i en bog. Det morede 
vi os kosteligt over. Han fik ikke lov 
til at tage den med, for de troede, 
det var en bombe.
Vi landede i Gatwick og tog til Lon
don. Hotellet var svært imponeren
de udefra, men ret bombet indeni. 
Det var nok meget heldigt, for vi 
gjorde det jo ikke bedre...
En morgen tog vi ud til forstaden 
Greenwich. Der ligger det berømte 
observatorium, som nutidens meri
diansystem har som nulpunkt. Det er 
museum nu, der er kikkerter, ure, na
vigationsudstyr, ude på en terasse er 
der en lysende sti, der angiver meri
dianplanet. Carsten (CL) skulle også 
lige se til sin gamle yndlingspub i 
Greenwich, som imidlertid er lavet 
om til bøssebar. I skulle have set 
hans ansigt, da vi fortalte om de dér 
blade ovenpå flippermaskinen...



Videre til Science Museum. Det er en kæmpestor samling af forskelligt 
fysisk/kemisk/matematisk/biologisk/teknisk/industrielt materiale, hvor folk 
gik i deres egne tanker; vi havde fin tid til at fordybe os. Der findes stort 
set alt. Stedet er bestemt et besøg værd.

Og så det ikke-faglige, festlige studierejseliv. Vi mødte den hæderlige, klas
siske, engelske kultur i rigt mål; de var der allesammen, Carlisle, Tennent's, 
Theakstone's og selvfølgelig Guinness, som Carsten har kendt i mange år. 
Han har arbejdet bag den barkede disk i pubben „Stars & Garters" (stjerner 
og strømpebånd) som ung fysiker, og henad de små timer begyndte de 
gamle historier at vælde frem.

Alt i alt endnu en forbilledlig studietur; selv ikke hjemturen med DFDS i 
kahytten under nederste lastvognsdæk kan rokke ved de fem oscilloskoper 
som 3g FY tildeler Birger og Carsten for denne oplevelse.

Stenhus rejsefonds støtteforening
Hvert år vender rejseeleverne i 2.hf og 2.g glade hjem fra studierejserne, 
sprængfyldt af alt det, vi som lærere så gerne vil, at de skal have med hjem: 
samvær med unge i andre lande, oplevelse af alt det, vi har læst om og set 
(flade) billeder af hjemmefra, indtryk af andre kulturer, samvær med hin
anden.

Malurten i bægeret er selvfølgelig økonomien, som kan være et urimeligt 
stort problem i nogle familier, eller for de elever, der er udeboende og som 
af forskellige grunde ikke kan få hjælp hjemmefra. Sygdom kan også 
være en økonomisk belastning.

Stenhus Rejsefond yder i beskedent omfang støtte til studierejserne. I de 
senere år har vi uddelt ca. 25.000 kr. årligt til 20-30 elever. En dråbe i 
havet i betragtning af, at omkring 300 elever rejser bort hvert år, og at 
mange flere sikkert kunne have velbegrundet behov for hjælp.

En del af rejsefondens midler består af afkastet fra et større beløb, som 
Stenhussamfundet for en del år siden skænkede til formålet. Desuden 
skaffer skolens elever selv en del midler, bl.a. ved aktiviteter ved skolens 
fester, og en del kommer fra forskellige indsamlinger blandt byens virk
somheder, lærerne og forældrekredsen.

Stenhus Rejsefonds Støtteforening blev oprettet af lærerrådet for nogle 
år siden, med det ene formål at gøre Rejsefonden større. Det er ikke nogen 
formel forening, men snarere et arbejdsudvalg, der for tiden består af 3 
af skolens lærere: Kirsten Bodekær, Dorte Haahr Carlsen og Ingelise Niel
sen, men som er åbent for alle interesserede på eller udenfor skolen.
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Eventuelle bidrag til foreningen kan indbetales til Stenhus Rejsefonds Støt
teforening, giro nr. 2 18 27 18
Adressen er: c/o Stenhus Gymnasium og Hf, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

Ingelise Nielsen 
Dorte Haahr Carlsen

Kirsten Bodekær

Lærerudveksling Keime, Litauen
I 1994 startede et større samarbejde mellem Undervisningsministeriet i 
Vilnius, Litauen og Gymnasieskolernes Lærerforening med støtte fra det 
danske undervisningsministerium. Hele undervisningssystemet er under om
brydning og revision i Litauen. Og danske gymnasielærere er med til det
te arbejde - bistår med råd og vejledning.

Jeg deltog i projektets anden fase, som faglærer i modersmåls-undervis
ning. En busfuld gymnasielærere fra hele landet kørte - 32 timer!! - til 
Litauen, blev sat af på 8 forskellige skoler, for at undervise og supervisere 
i en uge. Jeg landede i Keime, en lille by med tre 12-årige enhedsskoler - 
iøvrigt i skarp konkurrence med hinanden for at få den kommende gym
nasiale overbygning, når enhedsskolen opgives som led i reformerne. Med 
mig var 3 kolleger fra Jylland og Fyn - et internationalt selskab.

Vi blev installeret i et par lejede værelser, med toilet og varmt vand, varme 
på om natten - helt perfekt.

Og så gik dagene med undervisning, supervision, pædagogiske samtaler. 
Vores opgave var at give gode ideer og introducere moderne pædagogik, 
noget de litauiske lærere er meget interesseret i. Desuden havde vi møder 
med eleverne, som man ønsker skal inddrages i skolens demokratiske liv, 
møder med forældrene, som også bliver inddraget via skolebestyrelser. 
Alt foregik med tolk. Hver af os havde en engelsktalende elev med os og 
skolens eneste engelsklærer stod til vores disposition under hele besøget. 
Stort set ingen taler andre fremmedsprog end russisk.

For den litauiske lærer ligger udfordringerne i at demokratisere undervisnin
gen, samtale med eleverne, indføre et elevstyret gruppearbejde, gøre eleverne 
ansvarlige for egen læring og bevæge sig væk fra en stram faglig målstyring 
og over mod en mere procesorienteret undervisning. Endelig skal man af
skaffe den evige daglige karaktergivning i klasseprotokollen, samt de eva
lueringer der styres af udenadslære. F.eks. opremsning af Europas floder.

Vi fik også tid til at være turister og tid til at besøge en bondegård - privat 
naturligvis - og her få kaffe og vodka, efter at have beset de sortbrogede 
og malkemaskinen - en gave fra venner i Tyskland. Halvdelen af Litauens 
landbrugsjord ligger brak p.g.a. mangel på penge, maskiner m.m..

39



STENHUS GYMNASIUM & HF



MUSIK

KANTINE M 2 M 1

FYSIK
M 3KØKKEN T T M4

3 ATRIUM

□
L 2

L 5
M5

BIOLOGIBOGINSP.

GEO 
LAB.

VIDEO
TEK

Z 05
S3

B

KLASSt 
TRINS- 
AUD.

L 3

A 1

A 2

L 4

STUDIE
OMRÅDE

STUDIEOMRÅDE 
(JUNGLEN)

1 2 3 4

50

SPROG
LAB.

50

HOVEDINDGANG

PEDEL

STUDIEVEJLEDNING GYMNASIET

INSPEKTORER
MØDELOKALE

INSPEKTORER

REKTOR

KEMI

41



I marts måned fik vi genbesøg fra Litauen. En mulighed havde vist sig for 
at få økonomisk støtte fra demokratifonden til dette. Stenhus havde besøg 
i 3 dage af Jirina og Violetta som underviser dels i litteratur dels i musik. 
Besøget var en succes, men heldigvis ikke en falden på halen for alt hvad 
vi gør i Danmark. Men de fandt eleverne dygtige, interesserede og tonen 
mellem lærere og elever fin. Og de fandt os priviligerede - tordnende rige, 
kunst på væggene, masser af bøger, også privat. En lærerløn i Litauen er 
ikke til at leve af - hvis den overhovedet kommer til udbetaling.

Det faglige niveau på et dansk gymnasium er ret højt, sammenlignet med 
en 12-årig enhedsskole i Litauen, hvor man har svære problemer med at 
holde drengene i skole. De vil hellere ud og handle med gamle biler, end 
at få en uddannelse, som der ingen penge er i - i disse år. Derfor er de så 
interesseret i at lære nye pædagogiske metoder, opleve et andet uddan
nelsessystem, og ændre deres egen skole. Noget skal ske for at Litauen på 
længere sigt skal kunne følge med Europa.

Til september går turen igen til Keime på opfølgningsbesøg og inddragelse 
af skole nr. 2 i Keime, der også har fået status som forsøgsskole. Jeg reg
ner med at deltage igen. Vi har lovet at vende tilbage, måske med flere 
deltagere fra Stenhus.

Peter Holst

Indtryk fra et besøg i den franske skole
Sidste skoleår fik jeg mulighed for at tage på skolebesøg i Frankrig i et par 
uger, og opleve det franske skolesystem indefra. Jeg besøgte forskellige 
gymnasier i Arles, en by i det sydfranske med ca. 40.000 indbyggere. Mødet 
med lærere og elever og indblikket i et anderledes skolesystem var en stor 
oplevelse, og noget siger mig at skoletrætte Stenhuselever måske kunne 
have godt af at høre lidt om hvordan skoledagen kan forme sig andre ste
der i verden:

Noget af det første der slår én i et fransk gymnasium er stemningen, som 
er temmelig fremmed for en dansker: Lærerne siger næsten alle „De" til 
eleverne, og eleverne selvfølgelig „De" og „monsieur/madame" til lærerne. 
En elev fortalte mig om en af sine kammerater som var kommet til at sige 
„du" til en lærer som eleven faktisk kendte lidt til uden for skolen via sine 
forældre. Eleven var senere på dagen blevet kaldt ned til rektor og havde 
fået en reprimande for sin provokerende opførsel....

En anden forskel er de franske klassekvotienter, som nok vil få de fleste 
danske skoleelever til at glippe med øjnene. På et gymnasium (med 1500 
elever) overværede jeg timer med op til 46 elever i klassen, med eleverne 
siddende 8 og 8 på lange rækker med front mod læreren, Det er klart det 
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ikke kan undgå at præge undervisningen: Jeg oplevede faktisk en time 
hvor jeg simpelthen ikke kunne høre hvad læreren sagde, selv om jeg sad 
på forreste række.

Det var dog ikke kun larm og kaos jeg stødte på. På et privat, katolsk gym
nasium (og dem er der mange af) oplevede jeg den stik modsatte situation: 
TOTAL RO i timerne - og igen: Alt for meget efter min danske smag. Hyp
pige prøver hvor navn og karakter læses op ved tilbagelevering, så alle 
ved hvem der er dårligst i klassen, ingen diskussion af stoffet i timerne, 
men udenadslære af det læreren dikterede i forrige time, og svar i kor ud 
fra det. Det er læreren der taler og eleverne skriver ned.

Der er ikke noget med at forlade klassen midt i timen fordi man lige skal på 
toilettet, eller i kantinen, eller hvad elever nu ellers skal i timerne. Kommer 
man for sent, kan man heller ikke bare gå ind, men må en tur over kontoret 
for at få en seddel som bevis på at man har fået lov til at gå til timen. Og 
man må ikke forlade skolens område uden forældrenes skriftlige tilladelse. 
Gør man det alligevel, eller forbryder man sig på anden vis mod skolens 
reglement, falder der en straf; det kan være i form af eftersidning, skriftli
ge opgaver eller evt. bortvisning for en periode såfremt det gentager sig.

Kun en trediedel af franske gymnasieelever består studentereksamen på 
de normale 3 år. Resten går om en eller flere gange. Og så skal det næv
nes at skoleelever i Frankrig har Europas længste skoledag - fra 8 til 17, 
godt nok med 2 timers middagspause, og fri onsdag eftermiddag, men til 
gengæld i skole lørdag til kl. 12.

Der er alvorlige problemer med hærværk og vold i gymnasierne i visse dele 
af Frankrig, både mellem eleverne indbyrdes, men også vold mod lærerne. 
Det kan man godt finde nogle forklaringer på, synes jeg, når man kom
mer fra vores meget friere skolesystem. Naturligvis har det franske skole
system sine fordele i forhold til vores; f.eks. opnår eleverne en langt større 
paratviden end danske elever. Men alt i alt må jeg sige at jeg er vendt 
hjem - efter et meget spændende ophold og en meget fin kontakt med 
franske kolleger - særdeles tilfreds med det skolesystem vi har i Danmark. 
Og det tror jeg faktisk også I kan være.

Vibeke Rosenmeyer

Besøg i Krakow
I efteråret 1994 modtog skolen en indbydelse til et internationalt arrange
ment for gymnasieskoler i Krakow i uge 12, 1995. Tidspunktet faldt uden for 
vore rejseuger og det var derfor ikke hensigtsmæssigt at sende elever eller 
for mange lærere af sted. Internationalt udvalg på Stenhus valgte imidler
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tid at lade Petur Bay og undertegnede deltage med det formål at vise 
vores interesse og skabe kontakt til andre skoler, der ligesom vi er interes
serede i internationale kontakter. I arrangementet deltog gymnasier fra 
Italien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Letland, Polen og os to fra Danmark. Ud
over de polske elever og lærere deltog ca. 120 elever og 15 lærere fra de 
ovennævnte lande. Programmet vekslede mellem sightseeing, foredrag, 
underholdning og workshops om forskellige bud på Europas udvikling ind 
i det 21. århundrede. Petur og jeg deltog på lige fod med de øvrige, men 
afholdt også en workshop om arbejdsmarkedets udvikling i Europa. Det 
var interessant og noget skræmmende at høre de unge og specielt de 
unge østeuropæeres bud på forhold som arbejdsløshed, uddannelse og 
social ansvarlighed. Staten skulle minimeres, bureaukratiet væk, uddannel
serne privatiseres og for at få gang i den østeuropæiske økonomi skulle 
der satses på samfundets stærkeste. De, der på egen hånd kan uddanne 
sig og sætte nyt i gang, skulle ikke møde begrænsninger i deres udfoldel
ser. Om 10-15 år kunne man måske begynde at kere sig om samfundets 
svagere grupper, men det var der slet ikke råd til nu. Vi deltog i en anden 
workshop om frygt og håb for fremtiden. Her var det frygten, der domi
nerede. Krigen i det tidligere Jugoslavien, den politiske ustabilitet, miljøø
delæggelserne og fortvivlende økonomiske og sociale forhold i Østeuropa 
blev trukket frem af de unge. Nogle udtrykte en bitterhed over for Vesten, 
der havde svigtet dem under og efter 2. verdenskrig og nu igen, hvor det 
så ud til at kunne ende helt galt. Politikerne og statsadministrationen blev 
fremstillet som korrupte og magtsyge og forbavsende nok var de vesteu
ropæiske unge af samme opfattelse. Der var ingen lyst blandt de unge til 
et politisk eller socialt engagement og ingen tro på, at det kunne nytte 
noget. Det var meget deprimerende at høre på. Petur og jeg var faktisk 
de eneste, der talte for at engagere sig i andet end sig selv og sin nærme
ste familie. Det stod os meget klart, at Danmark er et lille smørhul, hvor 
optimismen har gode betingelser, men også at den internationale kon
takt er nødvendig for udvikling af den mellemfolkelige forståelse, der kan 
give håb for fremtiden i Europa. Jeg kunne især ved denne lejlighed have 
ønsket mig indlæg fra unge Stenhuselever om den sociale ansvarlighed, 
der heldigvis kendetegner vore unge, og som en modvægt til de andre 
meget ens indlæg. Udover kontakten med gymnasiet i Krakow fik vi især 
en god kontakt med svenske og tyske lærere, der udtrykte ønske om at 
holde denne kontakt ved lige med henblik på fremtidige besøg og udvek
slinger. Det skal da også lige bemærkes, at Krakow er en historisk meget 
spændende by med en smuk og næsten uberørt gammel bykerne, der er 
en af de ældste i Europa og præget af byens storhedstid som tidligere 
kongeby. Krakow er værd at besøge!

Birger Friis



ABC 1995/96
Adresseforandring
Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon m.v. skal straks meddeles 
skriftligt til kontoret.

Allekald
Der er højttalere i alle klasser og fællesområder. Gennem dette anlæg sen
des vigtige meddelelser fra kontoret og ringning ved timernes begyndelse 
og afslutning. Hvis eleverne ønsker at benytte højttalerne, kan de henvende 
sig på kontoret. Benyttelse af allekald kan som hovedregel kun finde sted 
i begyndelsen af 3. time.

Arbejdspladser
er indrettet til eleverne i „Junglen" og i biblioteket. Da antallet af pladser 
er begrænset, er det nødvendigt, at gruppearbejde og støjende aktiviteter 
foregår i studieområderne ved 100 m-gangen.

Automater
I kantinen, på „Hundredmetergangen" ved kantinen og i fællesområdet ved 
musik findes automater med sodavand og forskellige varme drikke.

Befordringsgodtgørelse
ydes nu kun delvis, idet der er indført brugerbetaling på dette område. Eleven 
skal selv betale de første 180 kr af de månedlige transportudgifter. Beløb 
herudover godtgøres af amtskommunen efter ansøgning, kvartalsvis bagud. 
Eleverne skal således selv købe månedskort på de almindelige salgssteder.

Bestyrelse
Bestyrelsen på Stenhus gymnasium og HF består (maj -95) af: 

1 amtsrådsmedlem:
1 kommunalbestyrelses

medlem:
1 skoleinspektør:
3 forældre:

Stig Fjord Nielsen

Jørgen Johannsen
Bjarne Olsen, Bjergmarksskolen

Forældresuppleanter:

2 elever:

John Gottschalck 
Henrik Starskov 
Kirsten Christiansen 
Oluf Steinlein 
Ann Dupont 
Brita Gottschalck

(Camilla, 2x) 
(Kenneth, 2y) 
(Anne Dorthe, 2w) 
(Line, 2x) 
(Thomas, 2w) 
(Camilla, 2x)

Rebecca Bach-Lauritsen, Rasmus Smith Nielsen
3 personalerepræsentanter: Rita Mørch, Vibeke Hertz, Peter Holst.



Formand er John Gottschalck og næstformand er Henrik Starskov.

Rektor Birger Friis er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og Klaus 
Brems er bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, ordensregler, ferieplan, 
fagudbud og antallet af elever i klasserne inden for de af amtsrådet fast
satte rammer. Endvidere skal bestyrelsen tage sig af større byggesager og 
sociale opgaver og kan udtale sig til amtsrådet i alle sager vedrørende skolen.

Valget af amtsrådsmedlem, kommunalbestyrelsesmedlem og skoleinspektør 
foregår hvert fjerde år. Valget af forældre- og elevrepræsentanter foregår 
hvert andet år, næste gang i efteråret 1996, og valget af personalerepræ
sentanter foregår hvert år.

Biblioteket
findes på „Hundredmetergangen". Stig Holm (HO) er bibliotekar. Biblioteket 
kan anvendes som læserum, og der er skrivemaskiner og tekstbehandlings
anlæg til rådighed. På biblioteket findes også de tidsskrifter, som skolen 
abonnerer på. Regler for udlån findes på biblioteket. Alle bøger er registreret 
i et centralkartotek, der er opstillet på biblioteket. Bogsamlingen som helhed 
er principielt et laboratoriebibliotek, d.v.s. at hjemlån kun kan finde sted i 
studieøjemed. Låneren er ansvarlig for de lånte bøger og skolen kan gøre 
erstatningskrav gældende. Åbningstider ses ved indgangen til biblioteket.

For alle 1.-klasser afholdes i løbet af skoleåret bibliotekskurser.

Bogdepot/Boginspektor
Fra skolens bogdepot administreres udlånet af lærebøger og klassesæt til 
eleverne. Boginspektorerne Peter Holst (HT), Kirsten Seltorp (KS) og Ole 
Kjær Larsen (OL) varetager dette job. Man kan henvende sig til dem, hvis der 
er problemer med bøgerne.
Åbningstider i bogkælderen findes ved indgangen til bogdepotet samt på 
opslagstavlen ved indgangen til kantinen. Der falder bøder for ikke at af
levere bøgerne når de bliver hjemkaldt.

Bogudlån
Skolen stiller uden vederlag de bøger til rådighed, som skal anvendes i un
dervisningen. Eleverne er ansvarlige for de af skolen udleverede bøger. De 
skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive 
i dem. Ved udleveringen bør eleverne gennemse bøgerne og dersom det 
konstateres, at en bog er defekt, kan den byttes. Efter modtagelsen skal 
bøgerne forsynes med omslag, og der skal skrives navn i bøgerne. Mang
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ler det stempel, der angiver hvor navnet skal skrives, kan dette fås i bog
kælderen. Elever som efter gentagne påmindelser ikke overholder de 
nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøgerne på egen 
bekostning. Se i øvrigt opslagstavlen ved kantinen.

Amtet kan pålægge elever selv at anskaffe visse bøger.

Bordtennis
findes i Atomkælderen for enden af „Hundredmetergangen" ved indgan
gen til kantinen. Der må ikke ryges.

Brand
Der er i alle klasselokaler ophængt instruktioner, som skal følges i tilfælde 
af brand. Læs disse omhyggeligt, så du ikke er i tvivl om, hvad du skal gøre, 
hvis uheldet er ude!

Bus og tog
Der er direkte forbindelse mellem Stenhus og stationen om morgenen og 
ved normal skoletids ophør kl. 14.04 samt kl. 15.04 (bus nr. 145). Odsherred
toget standser ved trinbrættet på Stenhusvej, hvis man husker at trykke 
på knappen. I retningen fra Holbæk mod Nykøbing kan man blive sat af 
kl. 8.10 og stige på kl. 12.24, 13.24, 14.24, 15.24, 15.54 og 16.24. I retnin
gen fra Nykøbing mod Holbæk kan man blive sat af kl. 7.57, 8.18, 9.10 og 
stige på kl. 14.05. Eleverne skal selv betale for denne befordring.

Cykelparkering
Cykler og knallerter må kun parkeres på de dertil indrettede parkerings
pladser. For at sikre sig effektivt mod tyveri, bør man anskaffe sig en kraf
tig kæde, hvormed cyklen kan fastlåses til cykelstativet. Skolen har ingen 
forsikring, der dækker cykeltyveri.

Danskopgaven
HF'erne arbejder i dansk i slutningen af 1. semester med et projekt, som ud
munder i en større skriftlig rapport. Opgaven er en forberedelse til senere 
større opgaver.

1 .g skriver danskopgave 1 uge i eksamensperioden.

Dueslag
Ca. midt på 100 m-gangen til højre for indgangen til lærerværelset er der 
opsat en reol, hvor hver klasse har et „rum". I dette dueslag kan lærerne, 
administrationen eller andre lægge forskelligt materiale til klasserne. Hver 
gang du går forbi dueslaget, så se lige, om der skulle være lagt noget til 
dig eller din klasse!
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EDB
EDB indgår som en integreret del af undervisningen i de forskellige fag. 
Undervisningen indledes med et obligatorisk brugerkursus i 1 .g/1 .HF med 
hovedvægten på tekstbehandling og regneark.

Skolens EBD-anlæg kan frit benyttes af alle på tidspunkter, hvor dataloka
lerne ikke er optaget af undervisning.

Spørgsmål vedrørende EDB stilles til datavejlederne, som er Ole Kofod (OK) 
og Leif Østerholt (LØ).

Eksamen
Alle elever modtager inden sidste skoledag en orientering om eksamens
vilkår af rektor samt en skriftlig orientering, der består af de dele af regel
samlingen (se andetsteds), der har med eksamen at gøre.

Ekskursioner
I flere fag er der behov for at besøge steder, man beskæftiger sig med i 
det daglige arbejde. Det giver ekskursionerne mulighed for. Besøget kan 
vare få timer eller flere dage. En beskeden ekskursionskonto giver mulig
hed for at få betalt rejseomkostningerne. Pædagogisk Råd fastsætter reg
ler for, hvornår en klasse kan tage på ekskursion; f.ex. kan der ikke afholdes 
ekskursioner efter påske. Der ansøges om afholdelse af ekskursioner ved 
hvert semsters begyndelse.

Elevråd
Elevrådet af gymnasie- og HF-elever består af to repræsentanter fra hver 
klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang hver 14. dag, fortrinsvis i skole
tiden. Elevrådsrepræsentanternes opgave er at formidle diskussionerne fra 
elev- og lærerråd ud i klasserne, og at repræsentere deres klasse overfor 
resten af elevrådet. De nye 1.klasser skal sørge for at vælge elevrådsrepræ
sentanter med det samme, da elevrådsarbejdet går i gang straks efter som
merferien. Gennem elevrådet vælges to repræsentanter til skolebestyrelsen. 
Vi har også syv repræsentanter i skoleudvalget, hvor problemer/forslag mel
lem lærere og elever diskuteres. Desuden deltager vi i diverse løse udvalg 
og er således med til at tage fælles beslutninger på skolen.

For at koordinere elevrådenes indsats overfor amtskommunen er elevrådene 
på alle gymnasie- og HF-uddannelser i amtet gået sammen i et fælles elevråd. 
Stenhus er elevernes „arbejdsplads", hvorfor vi er tilsluttet Danske Gymnasie
elevers Sammenslutning, DGS, og Landssammenslutningen Af Kursusstuderen
de, LAK. De kan sammenlignes med en form for fagforeninger og står til rådig
hed med hjælp, råd og vejledning i alle studiespørgsmål. DGS og LAK er vores 
talsmænd overfor Christiansborg i sager, der vedrører studiepolitik. Elevrådets 
struktur diskuteres hvert efterår, hvor også formand/formænd vælges.
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Elevtelefoner
findes i kantinen, på „Hundredmetergangen" ved kantinen samt ved boldspil
hallen (mønttelefoner). Lærerværelsets telefon må ikke benyttes af elever..

Emneuge
Nogle år afholdes en emneuge/studieuge, hvor det normale skema brydes 
op. I de senere år har dette været tilfældet for alle elever i 1. og 2.g samt 
1.HF i 3.g's og 2.HF's rejseuge.

Ferieplan
For skoleåret 1995/96 er fastlagt følgende fridage og ferier (de nævnte 
dage medregnes):

Sommerferie: Skolegangen begynder onsdag den 9. august. 
Efterårsferie: Mandag d. 16. oktober til fredag d. 20. oktober. 
Juleferie: Lørdag d. 23. december til fredag d. 5. januar.
Vinterferie: Mandag d. 12. februartil fredag d. 16. februar.
Påskeferie: Mandag d. 1. april til mandag d. 8. april.
St. Bededag: Fredag d. 3. maj 
Kr. Himmelf.: Torsdag d. 16. maj. 
Pinseferie: Mandag d. 27. maj
Sommerferie: Mandag d. 24. juni

Fester
Elevfester arrangeres af elevernes egen forening SEF. (Stenhuselevernes 
festudvalg). Disse fester er for gymnasie- og HF elever, og det er ofte 
kendte grupper, der optræder.

Sidst i november arrangeres en stor gallafest med teaterforestilling, dans 
- bl.a. les lanciers - og små, hyggelige spisesteder og barer. Derudover 
arrangeres der fester for at rejse midler til rejsefonden (se andetsteds), 
hvor hele skolen er i aktivitet eftermiddag og aften. Dette sker evt. i for
bindelse med skolens fødselsdag.



Forsikringer
Gymnasiet og HF har ingen forsikringer, der dækker tyveri eller skade på 
personer. Hver elev opfordres til selv at tegne en forsikring. Dog dækker 
skolens forsikring brille- og tandskader. For kostelever er tegnet en fuld- 
tidsulykkesforsikring.

Forsømmelser
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Forældremøder/konsultationer
Ligesom i folkeskolen lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem skole 
og hjem. Især i 1.g understreger vi dette gennem en række forskellige 
møder og samtaler for klassernes elever, deres forældre og faglærerne.

For de nye klasser (1.HF og 1 .g) vil der blive et møde først i skoleåret, hvor 
man møder skolen som helhed og klassens lærere.

Senere i skoleåret holdes møder omkring hver enkelt klasse.

For de øvrige elever holdes møder i årets løb, men det må understreges, 
at elever over 18 år er myndige, og at skolen derfor ikke i samme omfang 
som overfor yngre elever kan indgå i egentlige forældrekonsultationer.

I det første nummer af „Stenhus-Nyt" efter sommerferien vil der være en 
samlet plan for årets aktiviteter, herunder forældremøder. Endvidere ud
leveres indbydelser til eleverne ca. to uger før hvert møde.

Fritagelse for idræt
Alle elever har pligt til at deltage i idræt. Fritagelse er kun mulig som følge 
af lægeattest eller umiddelbar indlysende grund, f.eks. et brækket ben. 
Man skal deltage i det omfang og på de områder, man er i stand til.

Fritimer
På opslagstavlen ved hovedindgangen skal man hver dag orientere sig om 
eventuelle skemaændringer, herunder „arbejd-selv"-, vikar- og fritimer. I fri
timerne kan man opholde sig i kantinen eller ved arbejdspladserne i studie
områderne. Opslagene angående skemaændringer vil blive slået op hver 
dag kl. 8.15 og det er også nødvendigt at orientere sig om evt. skemaæn
dringerfor næste dag, inden man går fra skolen.

Frivillig musik, billedkunst og idræt
Med „frivillig" menes at skolen tilbyder undervisning efter skoletid.

For musikfagets vedkommende drejer det sig om korsang og sammenspil.

Alle med interesse for korsang kan være med i koret Ingen specielle for
udsætninger kræves. Vi synger såvel rytmisk som klassik repertoire - mindre 
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og større værker og deltager ofte i samarbejde med andre gymnasiekor 
ved stævner og koncerter. Koret medvirker naturligvis ved skolens faste 
koncerter og arrangementer.
Sammenspilsgruppen er et band for lidt øvede instrumentalister. Besætnin
gen udgøres af blæsere og rytmegruppe. Repertoiret er bredt: Salsa, blues, 
jazz og rock. Orkestret medvirker som koret ved talrige arrangementer, 
ofte i samarbejde med dette.
Skolen sætter hvert andet år en musical op, hvor alle aktiviteter søges kom
bineret.

Efter aftale med musiklærerne og skolens ledelse kan elevbands tildeles 
øvetid efter skoletid.

Der er mulighed for frivillig undervisning i billedkunst, hvor man kan ud
folde sine talenter som fotograf, keramiker, skulptør, maler, grafiker etc.- 
alt efter eget ønske. Tilbudet står åbent for alle skolens elever, og materi
alerne får man gratis.

Der er også mulighed for at dyrke sport efter skoletid med skolens idræts
lærere som ledere. Sidste skoleår blev der bl.a. dyrket atletik, basketball 
og volleyball, men der vil også være mulighed for aktiviteter som fodbold, 
håndbold, badminton m.m.

Fællestimer
I løbet af året afholdes der en række fællestimer med det formål at give 
kunstneriske oplevelser og indføre i særlige emnekredse, der belyser ud
viklingen inden for kunst, videnskab og politik.
Det er Skoleudvalget (se dette), som beslutter indholdet og omfanget af 
fællestimerne.

Glemte sager
udstilles i glasskabet ved pedellens kontor ved hovedindgangen. Skolen har 
intet ansvar for de genstande, som eleverne medbringer (penge, tøj, lomme
regnere m.m.).

Gæsteelever
Se udvekslingsstudenter.

Historieopgaven
I 2. semester i 1. HF skrives en større opgave i historie. Opgaven skal god
kendes af historielæreren og er en forberedelse til den større skriftlige 
opgave i 2. HF.
I 2.g skrives ligeledes en stor opgave i historie i et selvvalgt emne indenfor 
det gennemgåede stof.
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Inspektorer:
Skolen har 4 administrative inspektorer: Klaus Brems (KB), Susanne Holm 
(SH), Torben Andreasen (TA) og Mette Knudsen (MK). KB er rektors sted
fortræder. Inspektorerne træffes på kontoret, se træffetiderne på døren.

Boginspektorerne Peter Holst (HT), Kirsten Seltorp (KS) og Ole Kjær Larsen 
(OL) forestår alle indkøb af undervisningsmidler og sørger for udlevering 
af lærebøger. AV-inspektor Thorkil Petersen (TP) har ansvar for alle audio
visuelle hjælpemidler på skolen - herunder sproglaboratoriet.

Introduktion
I 3 dage af den første uge er der introduktion for alle nye elever i 1.HF og 
1.g. I disse dage vil elever fra 2.HF og 2.g følge de nye elever. I introduktions
dagene er der arrangeret forskellige aktiviteter, der alle har til formål at 
præsentere de nye elever for skolen. Efterfølgende bliver der arrangeret 
en udflugt klassevis.

Kantinen
Åbningstiderne for kantinen er 09.00 - 09.20, 09.50 - 12.10 og 12.50 - 13.05. 
For at holde en vis orden i kantinen, bedes man selv rydde sit bord, når 
man forlader det, og stille sin kop på det dertil indrettede rullebord. Vi 
har en „ryd-op-ordning", som betyder at de enkelte klasser på skift en uge 
ad gangen i spisefrikvarteret rydder det op, som enkelte elever skulle 
have glemt.

Kantinen har en bestyrelse, hvori elevrådet har 2 pladser.

Karakterer
gives ved eksamen af fremmede censorer i de skriftlige fag, og af lærer 
og censor i fællesskab ved de mundtlige eksaminer. Dette gælder både 
for gymnasium og HF. I gymnasiet gives desuden årskarakterer af læreren 
ved skoleårets slutning og standpunktskarakter i december og i marts.

Kontaktlærere/Klasselærere
Her på skolen har vi etableret en klasselærerfunktion for l.g'erne og 
I.HF'erne, medens der til de øvrige klasser vil være knyttet en kontakt
lærer, der formidler information til og fra klassen.

Kontoret
Findes ved hovedindgangen. Kontoret er åbent alle dage fra 08.00 - 09.10 
og igen fra 11.40 -14.00. Vær søde at respektere denne åbningstid!

Kor/orkester
Alle der har lyst til at synge i kor eller spille i orkester, kan ved at henvende 
sig til musiklærerne, få nærmere besked.
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Kostskolen
Her bor ca. 40 kostelever fordelt på gymnasium, HF og grundskole. Kon
taktpersoner: Skoleinspektøren eller kostinspektørerne.

Legater
Skolen bestyrer en række legater, som uddeles ved dimissionshøjtidlighe
derne. Georg Ulrichs mindelegat, Kitt's legat og Lennart Tofts mindelegat. 
Desuden uddeles en række bogpræmier.

Lektiecafé
Da gymnasiereformen bl.a. har betydet indførelse af større skriftlige opgaver 
i flere fag, har vi efter ansøgning fået bevilget mulighed for at stille lærere 
til rådighed visse eftermiddage for elever, som ønsker at indhente råd og vej
ledning i forbindelse med skriftlige arbejder. Desuden kan de tilstedeværende 
lærere vejlede i den mundtlige dimension af deres fag og i generelle studie
metoder. Der vil blive orienteret om ordningen tidligt i det nye skoleår.



Lommeregnere
Eleverne skal i begyndelsen af skoleåret anskaffe sig en matematiklomme
regner. Denne kan købes på skolen til en favorabel pris.

Lærerforsamlingen
består af alle skolens lærere. Lærerforsamlingens møder ledes af rektor 
eller dennes stedfortræder. På møderne udtaler lærerne sig om elever
ne bl.a. efter afgivelse af standpunkts- og års karakte rer. Lærerforsam
lingen foretager eksamensindstilling og rådgiver elever med hensyn til 
oprykning i næste klasse. Desuden indstilles til rektor om der skal gives 
advarsel pga. forsømmelser eller manglende aflevering af opgaver el. 
lign.

Mødepligt
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Opslagstavler
1) Ved hovedindgangen
Her opsættes dagsaktuelle meddelelser fra kontoret om skemaændringer, 
aflysninger m.m.

2) Ved kantinen
En opslagstavle for boginspektor

3) Ved kantinen
Opslagstavle til brug for eleverne

4) Ved biblioteket
Benyttes i eksamenstiden til diverse eksamensplaner.

Oprydning og orden
Som det fremgår af oversigtsplaner over skolen, findes der store opholds
arealer for eleverne. Det burde vel være en selvfølge, at vi alle er med til 
at holde orden i disse områder. Når man forlader et klasselokale, skal man 
hænge sin stol op under bordet. Hvis hver tager sin stol, varer det ca. 10 
sekunder. Hvis en rengøringsdame skal gøre det alene, går der 2-3 min af 
de 8, hun har til at gøre rent i hvert lokale, hvis akkorden skal holdes. For 
os er det et spørgsmål om magelighed, for rengøringspersonalet et spørgs
mål om penge. Ryd op efter dig selv.

Papir
Eleverne skal selv afholde udgifter til papir m.v.
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Pedel
Gymnasiets pedeller har kontor ved hovedindgangen og træffes der eller 
rundt omkring på skolen. De kan træffes på kontoret fra kl. 8.00 til 8.30 
og fra 13.30 til 14.00.

Postskuffer
I den smalle gang ved lærerværelset findes lærernes postskuffer. Skufferne 
kan benyttes til forskellige former for kommunikation, herunder aflevering 
af opgaver.

Pædagogisk Råd
består af rektor og skolens lærere. En af lærerne vælges til formand for et 
år ad gangen. Desuden vælges en næstformand og en sekretær. Forman
den leder sammen med disse to møderne. I næste skoleår er Claus Hansen 
formand.

I sager vedrørende forsøgsundervisning, anskaffelse af undervisningsmidler, 
principper for ekskursioner, studierejser og praktikophold, introduktionsdage, 
studiedage, emnedage og årsprøver afgiver rådet en indstilling til rektor.

I sager vedrørende antal hold og klasser, time-fagfordelingsplaner, stillings
opslag forsåvidt angår fagkombinationer, skolens budget, større byggesa
ger samt bortvisning af elever skal rådet høres, inden rektors endelige af
gørelse.

Regelsamlingen
består af et antal ringbind, som indeholder samtlige love og bekendtgø
relser for et gymnasium og HF-kursus. Regelsamlingen findes på kontoret 
og på biblioteket, hvor eleverne kan få adgang til den.

Regnestue
I nogle perioder af skoleåret kan elever arbejde med deres skriftlige mate
matikopgaver på skolen efter normal skoletid, samtidig med at en lærer 
er til stede og fungerer som konsulent. Eleverne vil blive orienteret nær
mere om dette tidligt i det nye skoleår.

Rejseuge
Længere rejser til udlandet foregår i skoleåret 1995/96 for 2.HF-klasser 3 
uger før efterårsferien og for 2.g-erne i 3.g-emes terminsprøveuge i for
året. Eleverne vil høre mere om dette tidligt i det nye skoleår.

Rektor
Rektor Birger Friis (BF) træffes på sit kontor i tidsrummet 12.10 -13.00. Alle 
kan personligt eller pr. telefon henvende sig til rektor angående problemer 
i forbindelse med undervisning, eksamen og skolegang iøvrigt.
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Ringetider 1. time 8.15 - 9.00
2. time 9.10 - 9.55
3. time 10.00 - 10.45
4. time 10.55 - 
Spisefrikvarter

11.40

5. time 12.05 - 12.50
6. time 13.00 - 13.45
7. time 13.55 - 14.40
8. time 14.50 - 15.35
9. time 15.45 - 16.30

Rygning
Rygning er tilladt i studieområdet foran musik lige ved udgangen til Sten
hus Kostskole, i studieområdet foran klassetrinsauditoriet samt i studie
områderne foran kantinen helt hen til den orange skillevæg ved de sorte 
fagskabe og de gule dueslag. Desuden er rygning tilladt uden for skolen i 
fri luft.

SEF
Stenhuselevernes festudvalg (se fester).

Skoleblad
2.g-ere og 2.HF-ere laver i år på skift et skoleblad. Arbejdet med bladet 
sker i dansktimerne, hvor dansklæreren er konsulent. Navnet på bladet 
er: Stentavlen.

Skolemøder
Hver uge afholdes i et frikvarter et fællesmøde for elever og lærere, hvor 
der gives informationer af enhver art, og hvor klasserne på skift deltager 
med lidt underholdning.

Skoleudvalget
Det centrale organ, hvor alle personalegrupper er repræsenteret. Der hol
des møde i udvalget ca. hver fjortende dag. Alle forslag der ønskes be
handlet i udvalget (se forrest i årsskriftet om udvalgets arbejdsområder), 
afleveres enten til elevrådsformanden eller til formanden Susanne Holm.

Skolens fødselsdag
er den 4. september. Den fejres nogle år med en større eller mindre fest. 
Overskuddet går til elevaktiviteter.

Skolebestyrelse
Se „Bestyrelse"
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Skriftlige opgaver
Pligten til at aflevere skriftlige opgaver er helt ligestillet med mødepligten, 
og rettidig aflevering er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Specialundervisning
I skrivende stund gives der ingen spcialundervisning på gymnasium og hf, 
men elever med læse- og/eller skrivehandicaps kan henvende sig til deres 
studievejleder.

Statens uddannelsesstøtte (SU)
Se afsnittet om studievejledning.

Stenhus-Nyt
er skolens interne avis, som ca. hver anden måned bringer informationer 
til elever og forældre om små og store begivenheder i skolens liv.

Stenhussamfundet
Forening af tidligere Stenhuselever.

Studiekredse
kan oprettes såfremt et nærmere bestemt antal elever finder et emne 
uden for skolens normale fagrække og en studiekredsleder, som kan accep
teres af fællesudvalget. Deltagelse er gratis, men der er mødepligt. Eksem
pler på studeikredse: Betjening af dataanlæg, dramatik, skak, elektronik 
og filosofi.

Studieuge
Se „emneuge".
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Studievejledning
Se afsnit herom andetsteds.

Større skriftlige opgaver
I 3.g udarbejdes inden for en uge i perioden 15. november til 31. januar en 
større skriftlig opgave. Den normale undervisning er aflyst i denne uge. Op
gaven skrives i et af fagene dansk eller historie eller i et af elevens valgfag 
på højt niveau. Den enkelte elev vælger selv det fag, opgaven skal skrives i.

HF'erne udarbejder i en fastlagt uge i 2. kursusår den såkaldte: „Anden
årsopgave". Opgaven er en større skriftlig opgave i et af de fag, de bliver 
undervist i på 2. år. Eleverne vælger selv fag og træffer aftale med fag
læreren, som formulerer opgaven. Eleverne får ordlyden på opgaven en 
fastlagt dag inden for perioden 1.12-28.2, og har derefter undervisningsfri 
i en uge til at skrive opgaven.

Støtteforening
Se afsnit herom andetsteds.

Sygeeksamen
Se regelafsnittet bag i hæftet.

Telefoner: Gymnasie- og HF kontor.......  53 43 64 65
Rektor...................................... 53 43 64 65
Inspektorer ...............................: 53 43 64 65
Studievejledningen..................: 53 43 64 65
Lærerværelse........................... : 53 43 89 24
Pedel ......................................... : 59 44 58 80

Telefonkæde
Hver klasse og hvert valghold bør udfylde og aflevere en telefonkæde på 
kontoret til anvendelse i tilfælde af skemaændringer og lignende. En model 
for en sådan telefonkæde er aftrykt i dette årsskrift.

Temadage
I nogle år afholdes temadage for hele skolen. I 1994/95 handlede det om 
sundhed (se andetsteds).

Terminsprøver
For alle 2.g-ere afholdes en terminsprøve i foråret. Prøven er for matema
tikerne i skriftlig matematik og for de sproglige i skriftlig engelsk.

For alle 3.g-ere afholdes ligeledes en terminsprøve om foråret. Denne prøve 
omfatter de fag, hvori eleven skal til skriftlig eksamen.
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Der afholdes endvidere terminsprøver i både 1.- og 2.HF i de fag, hvori 
eleverne skal til skriftlig eksamen.

Tilvalg
Se „Valgfag"

Udmeldelse
sker skriftligt ved henvendelse på kontoret. Her får man nærmere besked 
om aflevering af bøger, evt. bus-/togkort og framelding til SU. Elever, som 
ikke er fyldt 18 år skal have en forældreunderskrift.

Udvekslingsstudenter
Hvert år får skolen besøg af elever fra andre lande. Disse elever følger en 
bestemt klasses normale undervisning. Kontaktperson er Eva Rosenkilde (ER).

Valgfag
Eleverne i de kommende 1.g-klasser skal i slutningen af skoleåret vælge et 
valgfag, som de vil følge i 2.g, og 2.g-erne skal vælge tre fag, som de vil 
følge i 3.g. En nærmere orientering om de fag, der kan vælges imellem vil 
blive givet dels til eleverne, dels til elever og forældre ved forældrekonsul
tationen i starten af 1996.
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HF'erne skal også foretage en række tilvalg i løbet af første kursusår. Studie
vejlederne vil vejlede grundigt om dette.

Både gymnasieelever og HF'ere er velkomne til at søge vejledning vedr. 
tilvalg hos studievejledere og faglærere.

Vidnesbyrd
I forbindelse med karaktergivningen gives vidnesbyrd for elever hvis karak
ter er 6 eller derunder, hvis karakteren i et fag er faldet 2 point eller mere, 
eller hvis rektor og lærerne finder der påkrævet.

Årsprøver
Kun aktuel for gymnasieelever. Se regelafsnittet bag i hæftet.
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REGELAFSNIT:
EKSAMEN

Eksamen - Gymnasiet
Studentereksamen omfatter prøver i alle obligatoriske fag undtagen idræt, 
musik og billedkunst, samt i alle valgfag.

Eksamen omfatter for hver elev ialt 10 prøver samt en større skriftlig op
gave, der skrives i 3.g. Prøverne aflægges på de klassetrin, hvor eleven af
slutter faget, og hvis man vælger faget som valgfag, bortfalder prøven på 
det obligatoriske niveau.

Alle elever aflægger efter 3. gymnasieklasse skriftlig prøve i dansk og i de 
2-3 fag, man har valgt på højt niveau. Efter 2. gymnasieklasse aflægger 
alle elever på den sproglige linie skriftlig prøve i engelsk og alle på den 
matematiske linie skriftlig prøve i matematik.

Mens det således ligger fast, hvilke fag den enkelte elev skal til skriftlig 
eksamen i, så fastlægges fagene til mundtlig prøve af Undervisningsmini
steriet ved en form for udtrækning.

Normalt lægges der 2 mundtlige prøver i 1.g og 2.g tilsammen og 3-4 
mundtlige prøver i 3.g. Eleverne får først at vide, hvilke fag de skal til 
mundtlig eksamen i, på deres sidste skoledag i maj.

Hertil kommer årsprøverne, som ikke tæller med i den endelige eksamen. 
Årsprøverne er i fag, der ikke afsluttes det pågældende år. Her øver man 
sig i at gå til eksamen. I 1.g skal alle elever i løbet af en uge udfærdige en 
danskopgave, og de sproglige skal til skriftlig årsprøve i engelsk, mens 
matematikerne skal til skriftlig årsprøve i matematik. I 2.g er der skriftlige 
årsprøver i dansk og i de 2-årige højniveaufag. Antallet af mundtlige årsprø
ver i 1.g og 2.g bestemmes således, at alle kommer til 3 mundtlige prøver 
hvert år incl. de afsluttende prøver.

Endvidere er der en skriftlig terminsprøve i foråret i de fag, man skal til af
sluttende eksamen i om sommeren. Resultatet her er heller ikke medtæl
lende i eksamensresultatet.

Når et fag afsluttes, gives der en årskarakter. Det gælder også for obliga
torisk idræt, musik og billedkunst. Hvis faget udtrækkes til eksamen, opnås 
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en eksamenskarakter. Hvis faget ikke udtrækkes til eksamen, tæller årska
rakteren som eksamenskarakter(overføres), dog ikke karaktererne i obli
gatorisk idræt, musik og billedkunst.

For at bestå studentereksamen skal man opnå mindst 6 i gennemsnit af 
årskaraktererne. Her vægtes karaktererne i obligatorisk idræt, musik og 
billedkunst kun halvt. Man skal også opnå mindst 6 i gennemsnit af eksa
menskaraktererne, incl. de overførte årskarakterer og karakteren for 
„den større skriftlige opgave".

Den endelige eksamenskarakter er gennemsnittet af årskaraktergennem
snittet og eksamenskaraktergennemsnittet.
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En sædvanlig studentereksamen opfattes altså som en „samlet pakke", 
og man kan derfor ikke dumpe før i 3.g.

Dumper man i 3.g på årskaraktererne, har man 3 muligheder:

1) Man kan vælge ikke at gå op til eksamen og i stedet gå 3.g om.

2) Man kan vælge at gå op til den normale eksamen alligevel. Man består 
så ikke den samlede eksamen, men kan efter eget valg fritages for de 
fag, man har været til eksamen i, hvis man går 3.g om.

3) Man kan vælge at blive „enkeltfagsstuderende". Så falder alle årska
raktererne bort, og man skal til eksamen på de samme vilkår som selv
studerende, dvs. i alle fag, der afsluttes i 3.g og i „fuldt pensum".

Eksamen - HF
Der aflægges eksamen i alle fag ved udgangen af det semester, hvor 
undervisningen i faget slutter. Billedkunst, musik og idræt ophører dog 
som fællesfag uden eksamen efter 1. kursusår, men kan alle tre vælges 
som tilvalgsfag i 2. kursusår. Efter 1. kursusår afholdes eksamen i 
fysik/kemi, engelsk, matematik, biologi, geografi og tysk. Fagene kan dog 
videreføres som tilvalgsfag i 2. kursusår.

Kursister, der ønsker et eller flere af disse fire fag som tilvalgsfag, kan - 
bortset fra i faget matematik - undlade at aflægge eksamen i faget/fage- 
ne efter 1. kursusår. Ønsker man alligevel at gå til eksamen, skal man til
melde sig på en særlig blanket, der udleveres af skolen i foråret.

Efter 2. kursusår aflægges eksamen i samtlige fælles- og tilvalgsfag.

Eksamen omfatter også en større skriftlig opgave, der kan skrives i alle de 
fag, man har i 2. HF.

For at bestå en HF-eksamen skal man opnå mindst 6 i gennemsnit af alle 
eksamenskaraktererne, incl. karakteren for „den større skriftlige opgave".

Elever i gymnasiet eller på HF, der på grund af forsømmelser, er kommet på 
„særlige vilkår", dvs. med ret til at følge undervisningen, eller er blevet selv
studerende, dvs. uden ret til at følge undervisningen, får ingen årskarak
terer. De skal til eksamen i alle fag, der afsluttes det pågældende år, og i 
„fuldt pensum".

Sygeeksamen
Hvis man på grund af sygdom bliver ude af stand til at møde til en eksa
men eller bliver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kon
toret. - Sygeeksamen afholdes i august/september efter samme regler, 
som gælder for den ordinære eksamen.
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MØDEPLIGT
Eksamen i gymnasiet og på HF er kun en stikprøve i en begrænset del af 
det pensum, der forventes læst. Man kan også bestå eksamen ved sim
pelthen at tilmelde sig uden at have fulgt undervisning og gå op i alle fag 
i det fulde pensum. Det er en forudsætning for at kunne bevare uddannel
sernes valeur som studieforberedende og adgangsgivende, at man kun 
kan gå op og bestå på de meget lempelige „sædvanlige vilkår", hvis man 
har fulgt undervisningen i tilstrækkelig grad til, at vi kan stå inde for, at 
man har været læsestoffet igennem i fuldt omfang. Derfor indeholder 
bekendtgørelserne nogle ret præcise krav til elevernes tilstedeværelse og 
aflevering af opgaver, og der skelnes ikke i disse krav imellem årsagerne til 
fraværet.

Udgangspunktet er, at eleverne har pligt til at følge undervisningen, her
under til at aflevere de skriftlige arbejder, der forlanges.

Hvis en elevs fravær henholdsvis manglende aflevering af skriftlige arbej
der overstiger en af rektor fastsat grænse på normalt 15% af den afholdte 
undervisning henholdsvis de krævede skriftlige opgaver, medfører det som 
hovedregel henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår. I området 
15-20% fravær foretages her et individuelt skøn baseret på årsagerne til 
fraværet (f.eks. længerevarende sygdom) og elevens indsats for at ind
hente det forsømte.

Hvis rektor skønner, at en elevs fravær er i fare for at nå et omfang, der 
medfører henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår, gives eleven 
en skriftlig advarsel.

Før der gives skriftlig advarsel, indkaldes eleven normalt til en samtale med 
sin studievejleder. Denne samtale skal afdække årsagerne til for meget 
fravær eller mangelfuld aflevering af skriftligt arbejde.

Tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne inden for et enkelt fag med
fører normalt henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår i alle 
fag.
Rektor kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, bestemme at en elev 
trods for meget fravær kan aflægge prøve på normale vilkår.

I tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligtsbestem
melserne kan rektor bestemme, at eleven udelukkes fra undervisningen 
(bliver selvstuderende).
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Ovenstående forsømmelsesregler gælder for et skoleår ad gangen, dog 
således at den samtale med studievejlederen, der tilbydes for at afdække 
årsagerne til forsømmelserne, normalt kun afholdes en gang.

EVALUERING
Løbende evaluering
Undervisningen i gymnasiet og HF skal løbende evalueres til intern brug, 
så elever og lærer informeres om udbyttet af undervisningen. Formålet 
med den løbende evaluering er at vejlede elever og lærer med henblik på 
den videre tilrettelæggelse af undervisningen samt at give læreren og den 
enkelte elev mulighed for at vurdere udviklingen i elevens faglige stand
punkt og arbejdsmetoder. Elever og lærer fastlægger i fællesskab, hvilke 
evalueringsmetoder der skal benyttes. Valget af evalueringsmetoder tilpas
ses undervisningens form og indhold. Evalueringsmetoder kan f.eks. være 
iagttagelse, samtale, tests, lærer- og elevkommentarer til skriftlige opgaver, 
vidnesbyrd og karakterer.

Standpunktsbedømmelse
Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal der desuden foretages en evaluering 
af den enkelte elevs faglige kvalifikationer til ekstern brug. Dette sker ved 
følgende former for bedømmelse: vidnesbyrd, standpunktskarakterer, års
karakterer og eksamenskarakterer. Der gives standpunktskarakterer og 
årskarakterer i hvert af de fag, hvori dertil studentereksamen gives årska
rakterer. Karaktererne kan ledsages af et kort affattet vidnesbyrd om ele
vens anlæg for og arbejde i faget. Vidnesbyrd skal gives i de fag, hvor 
karakteren er under 6, eller hvor der er tale om en væsentlig nedgang i 
faget i forhold til den forudgående bedømmmelse af standpunktet. Stand
punktskarakterer og vidnesbyrd (standpunktsbedømmelse) gives to gange i 
løbet af skoleåret. Yderligere gives der årska rekte rer, årsprøvekarakterer og 
eksamenskarakterer ved skoleårets slutning.

Standpunktsbedømmelse skal gives senest i marts måned. For at sikre ro 
om den først tids undervisning må der i 1. gymnasieklasse ikke gives stand
punktsbedømmelse inden 1. december. I forbindelse med afgivelse af stand
punktsbedømmelse samt umiddelbart før den endelig fastsættelse af års
karaktererne i de fag, der slutter med studentereksamen det pågældende 
år, drøftes elevernes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.

HF'erne får normalt ikke standpunktskarakterer, men tilbydes individuel 
evaluering 2 gange om året i alle fag. Evalueringsformen aftales mellem 
lærer og elever og er ofte en personlig samtale.
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Teglværksvej 20 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3422 
Samfundsfag - Dansk 
Inspektor

Lektor (DS) 
Dorte Schiøtz
Larsen
Blommehaven 51 
4390 Vipperød 
Tlf. 5348 1035 
Engelsk - Latin 
Oldtidskundskab
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Lektor (OL)
Ole Kjær Larsen
På Bjerget 12
2400 København NV 
Tlf. 3185 5462 
Dansk - Latin 
Boginspektor

Lektor (EL)
Eva Lund-Hansen
Ved Lunden 19 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 2113 
Engelsk - Russisk 
(Orlov)

Lektor (JL)
Jørgen Lindstrøm
Bøgevej 18, Ejby 
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 5641
Matematik - Kemi
Naturfag

Lektor (HM)
Hemming Martin
Bygvænget 36, Tuse 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 9106
Engelsk - Psykologi

Adjunkt (CL)
Carsten Lundgaard
Bjergmarken 19, 1.th 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 1185 
Matematik - Fysik 
Naturfag

Adjunkt (AM)
Anne Mogensen
Chr. Hansensvej 34 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9034 
Kemi - Idræt

Adjunkt (HL)
Hanna Lundgren
Seidelinsvej 17 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 1247
Dansk - Idræt

Adjunkt (PM) 
Peter Mortensen
Kirkevej 12 
4520 Svinninge 
Tlf. 5346 6619
Engelsk-Tysk
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Adjunkt (EN) 
Ebbe Neesgaard 
Kløvermarken 32 
4330 Hvalsø 
Tlf. 4640 7898 
Kemi - Fysik 
Naturfag

Lektor (BO)
Bente Olsen
Heibergs Have 31 
4300 Holbæk
Tlf. 5343 6709
Kemi - Fysik - Naturfag
Studievejleder

Lektor (GN)
Gert Nielsen
Biens Alle 15 
2300 København S 
Tlf. 3158 1629 
Dansk - Religion

Adjunkt (LO) 
Lars Olsen
Egevej 12 
Undløse 
4740 Tølløse 
Tlf. 5348 9993 
Tysk - Musik

Lektor (NI)
Ingelise Nielsen
Dramstrup 4 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3305 
Matematik

Lektor (PA)
Berit Pallisgaard
Rytterbakken 13 
Gevninge 
4000 Roskilde 
Tlf. 4240 2242 
Engelsk - Tysk

Adjunkt (UN)
Ulla Falcon Nielsen
Hvalsøvej 21 
4320 Lejre 
Tlf. 5239 8345
Dansk - Samfundsfag

Lektor (BB)
Bodil Pedersen
Ved Lunden 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 0242 
Biologi - Teknikfag
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Lektor (SP)
Svend Pedersen 
Kærsangervej 31 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 4027 
Fysik - Kemi 
Datalogi

Lektor (LP)
Lars-Bo Petersen
Valby Langgade 21B 4.
2500 Valby 
Tlf. 3646 9356 
Fysik - Matematik 
Naturfag

Lektor (IP)
Inger-Margrethe 
Persson
Ewalds Have 45 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 9783 
Geografi - Historie

Lektor (TP)
Thorkil Petersen 
Studiestræde 6 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 7221 
Kemi - Fysik 
Naturfag 
AV-Inspektor

Adjunkt (HP)
Henning Petersen
Fredensvej 15 
2630 Tåstrup 
Tlf. 4399 4812 
Spansk - Historie

Lektor (DR)
Daniel Radtleff
Vallekildevej 108 C 
4534 Hørve
Tlf. 5345 6943
Dansk - Engelsk

Adjunkt (JP)
Jørgen Petersen
Agervænget 38 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 1968 
Engelsk - Dansk

Lektor (RA)
Helle Rasmussen
Rendevej 6, Ordrup 
4550 Fårevejle 
Tlf. 5965 3946 
Fransk - Dansk
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Lektor (IR)
Inge Rasmussen
Bakkekammen 53 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 1832 
Tysk - Dansk

Lektor (BR)
Børge Rossing
Falkoner Allé 33, 4.th.
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3119 6697
Dansk
Tillidsmand

Studielektor (SR) 
Sten Rasmussen 
Urtehaven 27 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 1653 
Dansk - Tysk

Lektor (NS)
Norbert Sandberg
H.C.Lumbyesgade 38 
2100 København 0 
Tlf. 3929 1796 
Matematik

Adjunkt (ER) 
Eva Rosenkilde
Østermarken 7 
Sæby
4070 Kr.Hyllinge 
Tlf. 4240 4549 
Engelsk - Spansk 
Gæsteelever

Studielektor (HS) 
Henrik Schovsbo
Solsortvej 28 
4300 Holbæk 
Tlf. 5343 4722 
Filosofi - Religion 
Oldtidskundskab

Lektor (VR)
Vibeke Rosenmejer
Lærkevej 58 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 4298 
Fransk - Dansk

Adjunkt (KS)
Kirsten Seltorp
Frederiksberg Alle 
42A, 4.th
1820 Frederiksberg C 
Tlf. 3121 4726 
Engelsk - Fransk 
Boginspektor
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Adjunkt (KN)
Karsten Skov-Nielsen
Virginiavej 2, 4. th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3187 7887 
Idræt - Russisk

Lektor (LØ)
Leif Østerholt
Vestervangen 36
4300 Holbæk
Tlf. 5343 6366
Samfundsfag - Geografi 
Erhvervsøkonomi
Datavejleder

Lektor (SN)
Birgit Snetoft
Ranunkelvej 7 
4300 Holbæk 
Tlf. 5944 0551 
Dansk - Fransk 
Studievejleder

Adjunkt (LT)
Lotte Thulstrup
Teglværksvej 14 
Knabstrup 
4420 Regstrup 
Tlf. 5347 3593 
Dansk - Idræt

Lektor (AW)
Agnete Waagstein
Søndervang 19 
4000 Roskilde 
Tlf. 4236 5155 
Biologi
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Teknisk-Administrativt personale

Inge Michaelsen

Sekretær

(Økonomi m.m.)

Ruth Rasmussen

Kantinemedhjælp

Kirsten Aaen

Sekretær

(Løn, vikarer, 
karakterer, 
pensaopgivelser, 
m.m.)

Torben Kastholm

Pedel

Rita Mørch

Sekretær

(Elever, klasser, 
HF, forsømmelses
lister m.m.)

John Jørgensen

Pedel

Ania Birkedal

Kantineleder

Pia Byrdal

Rengøringsassistent
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Lis Christensen

Rengøringsassistent

Yvonne Ringdal

Rengøringsassistent

Diana Ejlersen

Rengøringsassistent

Birgit Skovshoved

Rengøringsassistent

Ruth Larsen

Rengøringsassistent

Annelise Nielsen

Rengøringsassistent
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