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Varde Gymnasium
1968/69

At lære er at famle 
i mørket, blind og stum, 
at sprænge eller samle 
sit eget verdensrum, 
at vække det, der sover, 
og gøre tanken fri, 
at se en himmel over 
hver drøm, man lever i. 
(Halfdan Rasmussen 9/1 1949).
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Advokat Th. Dueholm.
Overass. G. Hansen. 
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Varde Gymnasium 1968/69: 
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VARDE GYMNASIUM
Ved Varde Gymnasiums officielle åbning den 12. august 
1968 udtalte formanden for bystyrets skoleudvalg, borgme
ster Chr. Nielsen bl. a.:

„Planen om oprettelse af et kommunalt gymnasium i 
Varde tog sin begyndelse allerede i 1959. Arbejdet med at 
få et gymnasium i byen går dog 10 år længere tilbage, men 
man veg dengang tilbage på grund af udgifterne og kom
munens økonomi.

I sagens anledning bad man i 1959 byplaneksperten Anna 
Marie Rubin foretage en undersøgelse og fik samtidig en 
skrivelse fra daværende garnisonskommandant i Varde, som 
varmt anbefalede et gymnasium i Varde. - Tiden er så gået, 
og man har fra byrådet arbejdet videre med sagen og haft 
gentagne henvendelser til undervisningsministeriet, der re
sulterede i, at der den 21. okt. 1964 blev meddelt fra mini
steriet, at man kunne forvente at påbegynde undervisningen 



i august 1968, såfremt undervisningen i tiden 1968 til 1970 
kunne foregå i godkendte lokaler.

Ud fra den forudsætning arbejdedes der stadig videre 
med sagen, og da behovet for gymnasieundervisningen sta
dig var stigende i Vestjylland, forsøgte man at få undervis
ningen igang i august 1967, men dette lod sig ikke gøre, og 
skuffelsen var stor, da byrådet den 17. januar 1968 modtog 
meddelelse fra ministeriet om, at man først måtte begynde 
i 1969. - Nu var gode råd dyre, da man på det tidspunkt 
stod lige foran et folketingsvalg, og man fandt det uheldigt 
at rejse til København for at forhandle, mens travlheden med 
valgforberedelserne var igang. Men så snart valget var over
stået, blev et møde den 2. februar 1968 istand med ministe
riets højeste embedsmænd, og ved dette møde fik man til
sagn og forhåbning om, at der dog var en chance for at få 
undervisningen igang i indeværende år, og ved efterføl
gende møder blev resultatet dette, at vi fik lov at starte un
dervisningen i 1968.

Vi er meget taknemmelige for, at vi i dag den 12. august 
1968 ved manges hjælp kan være her for at give starten til 
gymnasieundervisningen i Varde. Det er en stor dag i Varde 
by's historie. Det er et meget nødvendigt led i udviklingen 
af en egn og et bysamfund, som Varde med dets opland er, 
for at man stadig kan være med i de krav, der stilles til 
undervisningen af i dag.“

SKOLENS OPBYGNING
I overensstemmelse med Lov om gymnasieskoler af 7/6 
1958 består Varde Gymnasium af en gymnasie- og en real
afdeling. Skolen omfatter i sit første år - 1968/69 - en 1. 
realklasse og tre 1. gymnasieklasser, en af den sproglige og 
to af den matematiske linie. Til skoleåret 1969/70 forventes 
optaget en 1. realklasse og fire 1. gymnasieklasser (to sprog
lige og to matematiske).
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Mens skolen er under udbygning, foregår undervisningen 
i lokaler, som stilles til rådighed af Set. Jacobi Skole, for 
hovedpartens vedkommende i den bygning, der benævnes 
„Teknisk Skole“; i skoleåret 1970/71 kan de nye bygninger 
ved Lunden mellem Frisvadvej og Lundvej påregnes at blive 
taget i brug af et fuldt udbygget Varde Gymnasium, som 
derefter ifølge planerne vil omfatte en gymnasieafdeling 
med fire klasser på hver årgang og eventuelle grenhold 
samt af en tosporet realafdeling.

Efter de for tiden gældende bestemmelser er der tillagt 
de enkelte fag i de enkelte klasser ugentlige timetal, som 
fremgår af hosstående oversigter:

REALAFDELINGEN

Fag:
1. r. 2. r. 2. r.

med latin 3. r.

d.-p. d.-p. d.-p. d.-p.

Dansk og skrivning ............... 5- 5 6- 6 5- 5 5- 5
Religion ................................... 0- 0 1- 1 1- 1 1- 1
Engelsk ................................... 4- 4 3- 3 3- 3 5- 5
Tysk ........................................ 4- 4 4- 4 4- 4 3- 3
Fransk .................................... 4- 4
Regning og matematik .......... 6- 6 6- 6 6- 6 5- 5
Historie ................................... 2- 2 2- 2 2- 2 3- 3
Geografi ................................. 2- 2 2- 2 2- 2 2- 2
Biologi ................................... 2- 2 2- 2 2- 2 2- 2
Naturlære ............................... 2- 2 3- 3 3- 3 2- 2
Formning ............................... 1- 1 1- 1
Sang ...................................... 0- 0 1- 1
Legemsøvelser ..................... 3- 3 3- 3 3- 3 2- 2
Håndarbejde eller husgerning. 0- 3
Sløjd ...................................... 3- 0
Latin ...................................... 4- 4

1 alt ........................................ 34-34 34-34 35-35 34-34
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GYMNASIET

Sproglig linje Matematisk linje

Fag Særfag Særfag

„Fællesfag"
1. 2. 3.

Nysproglig 
gren 
2. 3

„Fællesfag"
1.2 3.

Matematisk
fysisk gren 

2. 3.

Naturfaglig 
gren 
2. 3.

Religion ...............  
Dansk .................  
Engelsk ...............  
Tysk .....................  
Fransk (russisk) . . 
Latin ...................

0-1-2
4- 3- 3
4-
3-
4- 4- 3
5-

4- 6
3- 5

4- 0

0-1-2
4- 3- 3
4- 2- 0 
(4- 2- 0)
4- 4- 3

Græsk med old
tidskundskab . .

Oldtidskundskab .
Historie ...............
Samfundsfag og 

samfundslære .
Geografi .............
Biologi .................
Biokemi ...............
Kemi ...................

1-
3- 3- 3

2-
0- 0- 3

2- 0

0- 1

1- 2- 0
3- 3- 3

2

0- 1
3- 0
0- 3

3 0

0- 1
3- 2
3- 7 

(3- 7)
3 0

Fysik ...................
Matematik ...........
Musik, særfag . . .

2- 3- 0
3-
5-

3- 5
5- 6

2- 2
3- 3

28-14-14 13-12 26-15-11 14-15 14-15

Legemsøvelser .. .
Fællestimer ..........
. . .. max.Musik . . . min.
Formning og kunst

forståelse ....

3- 2- 3

2- 2- 2
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(2)

3- 2- 3

2- 2- 2
(2)-(0)-C0)

(0)-(2)-(2)

33-18-19 13-12 31-19-16 14-15 14-15

VALGFRIE FAG
I det omfang, det er muligt at skaffe de fornødne lærerkræf
ter, har eleverne i 2. og 3. g. mulighed for at vælge mellem 
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undervisning i sang/musik og i formning/kunstforståelse. 
Ved ansøgningen om optagelse i 1. g. må eleverne tilkende
give, om de ønsker fransk eller russisk, ansøgere til den 
matematiske linie tillige, om de ønsker engelsk eller tysk. 
I realafdelingen er fransk og matematik frivillige fag i 3. r., 
latin frivilligt fag i 2. r.

OPTAGELSE
„Udvalget vedrørende optagelse i eksamensafdelinger i 
Ribe amt“, hvis formand er amtsskolekonsulent H. Nielsen, 
Starup, forestår optagelse og fordeling af elever i amtets 
gymnasier. Ansøgning om optagelse sker senest i marts 
måned på skemaer, udfærdiget af amtsudvalget, som udle
veres af og indgives til elevens hidtidige skole.

Ved optagelsen i 1. g. er den afleverende skoles skøn i 
almindelighed afgørende. Hvis skolen betegner en elev som 
„egnet“, og oprykningsprøven fra 2. real eller realeksamen 
er tilfredsstillende, er eleven normalt dermed optaget i gym
nasiet. Hvis eleven betegnes som „måske egnet“, og stand
punktet ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. real (den 
skriftlige realeksamen) som helhed skønnes bedre end ved 
skolens hidtidige bedømmelse, er eleven normalt ligeledes 
optaget. Dersom der ikke er nogen væsentlig bedring i ele
vens standpunkt, kan elevens forældre forlange afholdt en 
optagelsesprøve på gymnasiet. Forældre til en elev, der er 
betegnet som „ikke egnet“, kan ligeledes forlange afholdt 
en optagelsesprøve, såfremt oprykningsprøven (skriftlig 
realeksamen) er væsentlig bedre end skolens tidligere 
standpunktsbedømmelse. Endelig kan elever fra 9. og 10. 
klasse optages i 1. gymnasieklasse, når de ved en optagel
sesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse søges, 
godtgør, at de i modenhed og kundskaber står på samme 
trin som elever, der optages i 1. g. efter 2. real (3. real).

Amtsudvalget kan bestemme, at der i særlige tilfælde skal 
afholdes en optagelsesprøve. Endelig bestemmelse om op- 
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tagelse i gymnasiet træffes af rektor i samråd med Amts- 
udvalget.

„Den lille latinprøve“ er normalt forudsætning for, at ele
ver kan optages i 1. g. sproglig. Elever, der ikke har bestået 
denne prøve, kan dog, når de i øvrigt opfylder betingelserne 
for optagelse i 1. g., optages i det sproglige gymnasium un
der forudsætning af, at de består prøven inden udgangen 
af oktober i det første gymnasieår. For sådanne elever eta
blerer skolen ekstraundervisning, men det må stærkt tilrå
des eleverne (også elever med realeksamen, som i 3. real 
ikke har beskæftiget sig med latin) at læse latin på egen 
hånd i sommerferien, da arbejdspresset ellers kan blive for 
stort.

Optagelse i 1. real forestås ligeledes af Amtsudvalget. 
Hvis der melder sig et større antal kvalificerede ansøgere, 
end skolen kan optage, foretages udvælgelsen af rektor i 
samråd med udvalget. Der kan måske være grund til at un
derstrege, at en gymnasieskoles realklasser efter gældende 
bestemmelser skal sammensættes lige så alsidigt som andre 
skolers, hvorfor man ikke ved særlig dygtighed eller lig
nende kan kvalificere sig til optagelse. Elever fra gymna
siets realafdeling har ingen fortrinsstilling fremfor andre ved 
optagelsen i 1. g.

HJEM OG SKOLE
Økonomi: Undervisningen i såvel gymnasiet som realafde
lingen er gratis, og skolen stiller vederlagsfrit undervis
ningsmidler i form af bøger, hæfter o. I. til rådighed for ele
verne. Dog må eleverne selv efter gymnastiklærernes an
visning anskaffe dragter og fodtøj til gymnastik.

Skolens elever har mulighed for at søge økonomisk støtte 
fra Ungdommens Uddannelsesfond; gymnasieelever indgi
ver ansøgninger i september, og stipendierne kommer i reg
len til udbetaling i december. I skoleåret 1968/69 tildeltes 
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skolen et beløb på 30.250 kr., som fordeltes blandt 16 elever 
i gymnasiet. Elever i realafdelingen søger efter nærmere 
meddelelse om støtte hos hjemstedskommunen.

Hjælp til dækning af befordringsudgifter kan ligeledes op
nås efter særlige regler ved ansøgning til hjemstedskom
munen.

Forsømmelser og fritagelser: Ved real- og studentereksa
men eksamineres eleverne kun i et begrænset antal fag og 
opgiver kun en begrænset del af det pensum, der er gen
nemgået i løbet af skoletiden; forudsætningen for en sådan 
lettelse af elevernes arbejdsbyrde ved de afsluttende prø
ver er, at skolen kan stå inde for, at eleverne på tilfredsstil
lende måde har fulgt gennemgangen af de stofområder, som 
kræves behandlet. Eleverne har derfor mødepligt, og kun 
sygdom eller anden tvingende årsag bør hindre dem i at 
deltage i undervisningen.

Fritagelse for skolegang kan som følge heraf kun tillades 
under særlige omstændigheder og efter begrundet anmod
ning i god tid forud for den ønskede frihed.

Fritagelse for deltagelse i gymnastik tilstås kun efter 
skriftlig anmodning, kun for højst en uge ad gangen og højst 
i 4 sammenhængende uger; til fritagelse af over 4 ugers 
varighed kræves lægeattest, som udleveres på skolens kon
tor eller af skolelægen og udfyldes af hjemmets læge eller 
skolelægen.

Hvis en elev lider af sygdomme eller skrøbeligheder, som 
kræver et særligt hensyn eller særlig opmærksomhed fra 
skolens side, bør hjemmet meddele skolen dette, ligesom 
skolen bør underrettes, hvis en elev må forsømme i længere 
tid på grund af sygdom, eller hvis der opstår smitsom syg
dom i hjemmet.

Når en elev efter et fravær atter kommer i skole, bedes 
hjemmet i meddelelsesbogen oplyse skolen om fraværel
sens varighed og årsag. Elever, som er fyldt 18 år eller har 
indgået ægteskab, kan selv underskrive sådanne oplysnin
ger og anmodninger til skolen.
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Karaktergivning: Der gives karakterer til 1. r. og 1.g. i 
december, februar, marts og juni; til 2. r. og 2. g. i oktober, 
december, marts og juni.

Følgende karakterskala anvendes:
I. „udmærket“

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede 
præstation.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation. 
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede 

præstation.

II. „middel“
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over mid

del.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt un

der middel.

III. „usikker“
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstil

lende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præsta

tion.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og util

fredsstillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen og studentereksamen kræves, 
at summen af samtlige karakterer er mindst5,5 gange karak
terernes antal, og at summen af de to laveste karakterer 
plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis ovennævnte krav er op
fyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskarakte
rerne.

For hver af de to karakterrækker, årskarakterer og eksa
menskarakterer (herunder de som eksamenskarakterer 

10



overførte års ka rakte re r) udregnes et gennemsnit af de givne 
karakterer. Resultatet udtrykkes med een decimal. Af de to 
gennemsnit udregnes eksamensresultatet, der udtrykkes 
med een decimal.

Forældremøder: Vigtigere end den skriftlige forbindelse 
mellem hjem og skole gennem ovennævnte meddelelser af 
forskellig art er den direkte personlige kontakt mellem for
ældre, elev og lærere. For at fremme den afholdes i årets 
løb en række „forældremøder", hvortil også eleverne er 
velkomne:

I begyndelsen af skoleåret et møde, hvor „nye" forældre 
orienteres om undervisningen og skolens forhold.

I januar-februar klasseforældremøder, hvor forældre og 
elever kan rådføre sig med de enkelte lærere om arbejds
indsats, -form og -resultat.

Omkring 1. marts et klasseforældremøde for 2. real med 
henblik på optagelse i gymnasiet.

I øvrigt er forældrene naturligvis velkomne på skolen 
også uden for forældremøderne.

Elevarrangementer og fester: Skolen er først og frem
mest en arbejdsplads og et arbejdsfællesskab; men det er 
naturligt, endog vel ønskeligt, at eleverne af og til ønsker 
at dele også fritidens oplevelser og fornøjelser med hin
anden og undertiden tillige med lærerne. For de fester og 
andre arrangementer, som eleverne eller deres organisatio
ner måtte indbyde til uden for skoletid, kan skolen imidler
tid ikke påtage sig noget ansvar.

Skriftlige årsprøver finder i år sted i dagene 20.-23. maj, 
mundtlige årsprøver i perioden 2.-19. juni 1969.

Årsafslutning og translokation finder sted i Højskolehjem
mets store sal lørdag den 21. juni kl. 10. Forældre og andre 
interesserede er velkomne.

Skoleåret 1969/70 begynder med første skoledag mandag 
den 11. august kl. 10,30 i Set. Jacobi Skoles gymnastiksal.
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Ferier og fridage 1/5 1969-31/8 1970: Skolen følger stats
skolernes ferieplan, der for den nævnte periode er fastlagt 
således (de nævnte dage medregnes):

1969: Lørdag den 3. maj: Bededagsferie.
Lørdag den 24. maj - tirsdag den 27. maj: Pinseferie.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni - lørdag den 9. august: Sommer
ferie.
Mandag den 20. oktober - lørdag den 25. oktober: 
Efterårsferie.
Mandag den 22. december - lørdag den 3. januar 
1970: Juleferie.

1970: Mandag den 9. februar: Fastelavnsferie.
Onsdag den 11. marts: Hans Majestæt Kongens fød
selsdag.
Onsdag den 25. marts - tirsdag den 31. marts: Påske
ferie.
Onsdag den 1. april: Fridag i anledning af Hendes 
Majestæt Dronningens 60 års fødselsdag den 28. 
marts.
Lørdag den 25. april: Bededagsferie.
Lørdag den 16. maj - tirsdag den 19. maj: Pinseferie.
Fredag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 22. juni - lørdag den 8. august: Sommer
ferie.
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SKOLEÅRET 1968/69

LÆRERFORSAMLINGEN
Adjunkt Grethe Bille Holst (BH),
Varde Handelsskole, 
Orten pr. Varde, tlf. 26 11 85. 
Fransk: 1sa, Imx, 1my.

Lektor Arne A. Espegård (E),
Esbjerg Statsskole, 
Skolebakken 162, Esbjerg, 
tlf. 12 32 82.
Tysk: 1sa.

Adjunkt Kurt Eggers Hansen (EH), 
Slotsvangen 6, Varde.
Matematik: 1mx, 1my, 1r.
Fysik: 1my. Kemi: 1my.

Adjunkt Lis Hjøllund Hansen (LH), 
Slotsvangen 6, Varde.
Fysik: 1mx, 1r. Kemi: 1mx.

Organist Ingeborg Krogh (K),
Set. Jacobi Kirke, Varde, 
Brendstrupsvej 17, Varde, 
tlf. 22 17 61. Til 1/10 1968: 
Sang og musik: 1sa, 1mx, 1my.

Lektor Jørgen Krogh-Jensen (KJ), 
Esbjerg Statsskole,
Sønderbøl pr. Oksbøl, tlf. 27 10 76. 
Matematik: 1sa.
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Overlærer
Gordon Axel Larsen (GL),
Set. Jacobi Skole,
Slotsgade 7, Varde, tlf. 22 04 24.
Historie: 1r.

Gymnastiklærerinde
Ingrid Joker Markussen (M),
Set. Jacobi Skole, 
Nørregade 34, Varde, tlf. 22 12 69. 
Gymnastik: 1sa, 1mx, 1my, 1r.

Rektor Morten Müller (Mü),
Rosenvænget 9, Sædding pr.
Esbjerg, tlf. 12 10 76.
Efter 1/8 1969: Carolinelund, 
Frisvadvej, Varde, tlf. 22 12 03.
Engelsk: 1sa, 1mx, 1my, 1r.
Latin: 1sa. Dansk: 1my.

Faglærerinde
Anne Elise Nielsen (Ni),
Set. Jacobi Skole,
Fredensvej 29, Varde, tlf. 22 10 56.
Håndgerning: 1 r.

Konservatorieelev
Axel Momme Pedersen (Mo), 
Åvangen 7, Varde, tlf. 22 00 44. 
Fra 1/11 1968:
Sang og musik: 1sa, 1mx, 1my.

Adjunkt
Kirsten Munch Pontoppidan (KP), 
Rosenvænget 15, Sædding pr.
Esbjerg.
Geografi: 1sa, 1 r. Biologi: 1r.

Lærerinde Birgit Raunkjær (R),
Set. Jacobi Skole, 
Frisvadvej 41, Varde. 
Tysk: 1r.

Højskolelærer Willy Schroder (S),
Esbjerg Højskole,
Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 
Esbjerg.
Historie: 1sa, 1mx, 1my.

Lærerinde
Ragna Sveigård-lversen (I),
Set. Jacobi Skole, 
Grydergade 1, Varde, tlf. 22 17 73. 
Tysk: 1 my.

Lærerinde
I. Svendiund (IS),
Set. Jacobi Skole,
Karinavej 2, Varde, 
tlf. 22 16 16.
Fra 15/4 1969:
Latin for aspiranter 
til 1.g. sproglig 1969/70.

Lærer Benny Sorensen (BS),
Set. Jacobi Skole, 
Hjertingvej 71, Varde, tlf. 22 16 41. 
Sløjd: 1r.

Stud mag. Hans Tyrrestrup (T), 
Hjertingvej 115, Varde.
Dansk: 1 sa, 1 mx, 1 r.
Gymnastik: 1st, 1 my, 1mx, 1r.
Formning: 1 r, 1 g.

Kaldskapellan, cand. teol.
Benneth Østergård Petersen (0),
Guldager kirke,
Parkvej 132, Sædding pr. Esbjerg, 
tlf. 15 10 13.
Oldtidskundskab: 1sa, 1mx, 1my.

Administrativ inspektor:
Adjunkt Kurt Eggers Hansen.

Skolens sekretær:
Ingrid Momme Nielsen.

Skolelægen:
Læge R. Thisted, tlf. 22 05 14.

Skolelægens assistent:
Sundhedspi.
fru H. Steen Christensen.

Skolens pedel:
L. Nielsen, tlf. 22 10 18.
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ELEVERNE
Den 1. september 1968 havde Varde Gymnasium i alt 78 
elever (36 kvindelige og 42 mandlige): 17 elever (14 kvinde
lige og 3 mandlige) på gymnasiets sproglige linie; 41 elever 
(11 kvindelige og 30 mandlige) på den matematiske linie; 
20 elever (11 kvindelige og 9 mandlige) i realafdelingen.

Den 1. april 1969 har skolen i alt 79 elever; i årets løb ud- 
meldtes én mandlig elev på den matematiske linie, mens 
der på hver linie optoges én elev.

I nedenstående elevfortegnelse anføres foruden navnet 
elevens tidligere skole (Forkortelser: Bryndum: Bryndum 
Skole pr. Guldager; Janderup: Janderup Skole pr. Janderup; 
Mejis: Mejis Skole, Varde; Nr. Nebel: Nr. Nebel Realskole, 
Nr. Nebel; Oksbøl: Oksbøl Folke- og Realskole, Oksbøl; 
Orten: Orten Skole, Varde; Jacobi: Set. Jacobi Skole, Varde; 
Thorstrup: Thorstrup Skole, Sig; Tistrup: Tistrup Folke- og 
Realskole, Tistrup) og tillige hjemstedskommune, hvor denne 
ikke er Varde.

Isa Klasselærer:
Rektor Morten Müller.

1. Gitte Marie Schmidt Andersen, 
Jacobi, Thorstrup.

2. Egon Bossen Fræhr, Jacobi.
3. Marianne Gammelgård, Jacobi, 

Thorstrup.
4. Kirsten Benedicte Hjøllund, 

Jacobi.
5. Hanne Marie Jensen, Jacobi, 

Helle.
6. Tove Ulla Jensen, Jacobi. 

Glenna Faye Jones, Newton 
High School, U.S.A.

7. Ulla Kristensen, Jacobi, Thor- 
strup.

8. Inger-Lise Attermann Larsen, 
Jacobi, Thorstrup.

9. Karen Lauridsen, Jacobi, Helle.

10. Inge Marie Nielsen, Jacobi.
11. Karen Margrethe Nielsen, 

Jacobi.
12. Frank Arvad Nikolaisen, Jacobi.
13. Søren Mikael Pedersen, Jacobi, 

Helle.
14. Marianne Redder, Jacobi.
15. Annette Rosenlund, Jacobi.
16. Birgit Anette Schnoor, Jacobi.
17. Anne Krüger Severinsen, 

Marselisborg Gymnasium, 
opt. 21/1 1969.

18. Inge Ägård, Jacobi.

1mx Klasselærer:
Adj. fru G. Bille-Holst.

1. Peder Burgård, Oksbøl, 
Janderup-Billum.

2. Ole Spangsberg Christensen, 
Nr. Nebel, Blåbjerg.
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3. Ingo Heinrich Clausen, Jacobi.
4. Kirsten Irena Conradsen, 

Oksbøl, Al.
Jørgen Dinesen, Ringe Realsk., 
udm. 1/12 1968.

5. Bente Amorsen Hansen, 
Nr. Nebel, Blåbjerg.

6. Carlo Gerhard Hansen, Jacobi.
7. Lars Gudmund Hansen, Jacobi.
8. Finn Bjerre Jensen, Jacobi.
9. Ulrik Lehrmann Johansen, 

Jacobi.
10. Preben Frøkjær Madsen, 

Bryndum, Alslev-Hostrup.
11. Grethe Nielsen, Nr. Nebel, 

Blåbjerg.
12. Mogens Koefoed Nygård 

Nielsen, Grindsted Gymnasium.
13. Carl Erik Gerner Olsen, Jacobi.
14. Poul Erik Ravn Pedersen, 

Nr. Nebel, Blåbjerg.
15. Carl Georg Røser, Oksbøl, 

Ho-Oksby.
16. Evald Simonsen, Oksbøl, Al.
17. Jens Kruchov Sønderby, 

Jacobi, Helle.
18. Børge Kruchow Sørensen, 

Nr. Nebel, Blåbjerg.
19. Jens Jakob Thomsen, Jacobi.
20. Gunhild Tobiasen, Oksbøl, 

Janderup-Billum.

1my Klasselærer:
Adj. K. Eggers Hansen.

1. Hanne Margrethe Andersen, 
Stormgade.

2. Kjeld Bøndergård Andersen, 
Jacobi.

3. Peder Møller Andersen, Jacobi.
4. Steen Bennedsen, Jacobi.
5. Annette Bøjlund, Jacobi.
6. Margith Christensen, Oksbøl, 

Janderup-Billum.

7. Hans Jørgen Jensen, Jacobi, 
Helle.

8. Søren Albert Lysgård, Tistrup, 
Tistrup.

9. Poul Erik Madsen, Tistrup, 
Tistrup.

10. Birtha Irene Mortensen, Jacobi.
11. Yvonne Schjødt Nielsen, Jacobi.
12. Susan Nygård, Oksbøl, 

Ho-Oksby.
13. Jens Nørskov, Esbjerg Stats

skole, opt. 17/3 1969.
14. Kjeld Olsen, Jacobi.
15. Ole Gejl Pallesen, Tistrup, 

Tistrup.
16. Karen Anne Overgård Peder

sen, Oksbøl, Ål.
17. Lars Pedersen, Jacobi.
18. Niels Ebbe Svennesen, Jacobi.
19. Poul Roest Sørensen, Jacobi.
20. Jens Vad, Tistrup, Tistrup.
21. Henning Vestergård, Jacobi, 

Helle.

1r Klasselærer:
Stud. mag. Hans Tyrrestrup.

1. Erik Andreasen, Orten.
2. Lavrids Siig Christensen, 

Janderup, Janderup-Billum.
3. Charlotte Erna Clausen, Jacobi.
4. Søren Christian Dueholm, 

Jacobi.
5. Keld Gammelgård, Thorstrup, 

Thorstrup.
6. Lise Mahon Hansen, Jacobi.
7. Kirsten Marie Lund Hermansen, 

Janderup, Janderup-Billum.
8. Gert Iversen, Jacobi.
9. Marianne Bøgh Mikkelsen, 

Jacobi.
10. Britta Nielsen, Jacobi.
11. Grete Kirketerp Nielsen, Jacobi.
12. Marianne Thelle Nielsen, Mejis.
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13. Kirsten Olesen, Jacobi.
14. Gerda Lillian Olsen, Jacobi.
15. Niels William Pedersen, Orten.
16. Birgitte Petersen, Jacobi.

17. Lars Peder Sideimann, Jacobi.
18. Ninna Rask Sørensen, Jacobi.
19. Jørgen Lykke Thomsen, Jacobi
20. Søren Thorhauge, Jacobi.

ELEVRÅD OG SAMARBEJDSUDVALG
Det stiftende elevråd (28/8-68-6/12-68): Jørgen Dinesen 

1 mx (formand), Evald Simonsen 1 mx, Annette Rosenlund 1 sa, 
Peder Møller Andersen 1my, Gert Iversen 1 r, Grete Kirke
terp Nielsen 1 r, Tove Jensen 1sa og Annette Bøjlund 1my.

Elevrådet fra 6/12-68: Poul Erik Madsen 1my (formand), 
Frank Nikolaisen 1sa (næstformand), Mogens Nygård Niel
sen 1mx (kasserer), Margith Christensen 1my (sekretær), 
Peder Møller Andersen 1 my (sekretær), Søren Thorhauge 1 r, 
Nina Sørensen 1 r, Poul Roest Sørensen 1my, Niels Ebbe 
Svennesen 1my, Carl Erik Olsen 1mx, Ulla Kristensen 1sa.

Elevrådet påbegyndte sit arbejde ca. 1 uge efter, at sko
len var startet. Elevrådet kørte de første uger uden en egent
lig fast ramme om arbejdet, men ca. 2 mdr. efter skolens 
begyndelse fremsatte elevrådet forslag til vedtægter. På 
elevmøder den 20. november og 26. november godkendtes 
så de endelige elevrådsvedtægter.

Straks efter det i vedtægterne foreskrevne valg i novem
ber-december havde det nye elevråd en af sine største op
gaver, nemlig Biafrahjælpen. Ved dette store arrangement 
hjalp alle elever med, enten ved at arbejde rundt omkring i 
byen eller ved at arbejde i en julestue, som indrettedes på 
skolen den 22/12. Der blev i alt indsamlet ca. 2600 kr. Efter 
denne ilddåb ordnede vi forskellige praktiske ting, der kunne 
fremme elevernes trivsel på skolen. Noget af det sidste og 
måske vigtigste er: opholdsrum på 1. sal og tilladelse til 
tilskrivning i bøger.

Da der på skolen ikke er blevet taget initiativ til at oprette 
en elevforening, har elevrådet taget sig af de forskellige 
kulturelle arrangementer. Vi har bl. a. arrangeret 3 ture til 
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Esbjerg. 1. gang var det for at se en fransk film, 2. gang 
for at se en udstilling på Kunstpavillonen og Meyers Galleri 
og 3. gang til endnu en udstilling på Kunstpavillonen.

Regionsarbejdet er en vigtig del af vort arbejde. Ikke 
alene giver det erfaring, men D.G.S. gav i det forløbne år 
en del opgaver til undersøgelse i regionerne. I det forløbne 
år har elevrådet, det forrige og det nuværende, i alt været 
til 4 regionsmøder rundt om i regionen.

Det sidste større arrangement, vi har været med til, var 
elevrigsdagen 1969. Elevrådet sendte to delegerede og en 
observatør. Disse var i København i 4 dage, hvor de deltog 
i gruppearbejdet og plenumforhandlingerne.

Under elevrådets arbejde er også arrangement af fester 
indgået, og i et 3-mandsudvalg, som vi nedsatte, har man 
arrangeret 3 fester i dette år.

indtil 15/3 har vi afholdt 20 møder, hvoraf 5 har været
elevmøder. For Elevrådet:

Peder Møller Andersen, 1my.

VEDTÆGTER 
for

Varde Gymnasiums elevråd
§ 1. Formål.

1. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det varetager på 
demokratisk vis elevernes interesser og repræsenterer disse indadtil 
over for skolens leder og lærere og udadtil over for offentligheden.

§ 2. Elevrådets sammensætning og valg.
1. Elevrådet består af 2 medlemmer fra hver klasse og af 3 medlemmer, 

der vælges af hele skolen ved et elevmøde i november.
2. Alle valg til elevrådet er skriftlige og hemmelige.
3. Valg af klasserepræsentanter foregår før elevmødet i november i de 

enkelte klasser; det finder sted i to omgange. I første omgang stem
mer klassens elever med 2 stemmer på, hvem de vil blandt klas
sens elever. I anden omgang stemmes der også med to stemmer 
blandt de elever, der har opnået de tre højeste stemmetal, afgivet på 
dem, der er villige til at modtage valg; i tilfælde af stemmelighed væl
ges den, der ved primærvalget fik flest stemmer; er der stadig stem
melighed, foretages lodtrækning.
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4. Til valget af fællesvalgte elevrådsmedlemmer udgør klasserepræsen
tanterne valgbestyrelse; til denne indgives forslag om kandidater, der 
er villige til at modtage valg, senest tre dage før elevmødet i novem
ber. De tre kandidater, der får de tre højeste stemmetal, er valgt; i 
tilfælde af stemmelighed foretages der lodtrækning.

5. 1g- og 1r-klasser afholder inden udgangen af august valg af klasse
repræsentanter efter samme retningslinier som ovenfor anført, men 
afholder tillige klasserepræsentantvalg samtidig med den øvrige skole 
i november.

6. Ikke-valgte kandidater er suppleanter til såvel klasse- som fælles
valgte pladser i rækkefølge efter stemmetal.

7. Ekstraordinært elevrådsvalg afholdes, hvis mindst 50 % af eleverne 
kræver det.

§ 3. Elevrådets konstitution og forretningsorden.
1. Elevrådet konstituerer sig inden en uge efter valget ved elevmødet i 

november med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekre
tær. Endvidere vælger rådet af sin midte 2 repræsentanter til sammen 
med formanden at være medlemmer af skolens samarbejdsudvalg. 
Ved afgang fra elevrådet må de nævnte poster nybesættes.

2. Et elevråd fungerer fra novembermøde til novembermøde eller fra 
ekstraordinært elevrådsvalg til næste novembermøde.

3. Elevrådet fører protokol over sine forhandlinger og beslutninger.
4. Regnskabsåret er fra november til november.
5. Elevrådets møder er i almindelighed åbne.
6. Elevrådet må ikke meddele offentligheden oplysninger om skolens 

forhold, uden at rektor er informeret om indholdet.

§ 4. Elevmøder.
1. Ordinære elevmøder afholdes hvert år i november og august.
2. Indkaldelse sker med seks dages varsel, og dagsorden offentliggøres 

senest tre dage før mødet.
3. Novembermødets dagsorden skal omfatte følgende punkter: Valg af 

fællesvalgte medlemmer til elevrådet. Regnskabsaflæggelse. Budget
forslag. Fastsættelse af elevrådskontingent. Valg af 2 revisorer. Even
tuelt.

4. Augustmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter: Orientering 
om elevrådets arbejde. Eventuelt.

5. Ekstraordinære elevmøder afholdes, når et flertal i elevrådet, et flertal 
i samarbejdsudvalget, mindst 10% af skolens elever (disse skriftligt) 
eller rektor ønsker det.

6. Elevmøder ledes af elevrådsformanden eller dennes stedfortræder. 
Lærere og andre kan normalt overvære elevmøderne, men har ikke 
som eleverne stemmeret ved disse.
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§ 5. Elevrådskontingent.
1. Elevrådskontingentets størrelse fastsættes ved novembermødet.
2. Elever, der ikke har betalt kontingentet, mister retten til adgang til 

elevrådets møder og eventuelle andre arrangementer.
§ 6. Ændringer i vedtægterne.

1. Ændringer i disse vedtægter sker ved hemmelig og skriftlig afstem
ning blandt alle skolens elever efter forudgående behandling på et 
elevmøde og skal vedtages med mindst to trediedeles flertal af de 
afgivne stemmer.

Disse vedtægter er behandlet og vedtaget på et elevmøde på Varde Gym
nasium den 26. november 1968.

Samarbejdsudvalget
Siden det ordinære elevrådsvalg i december har samar
bejdsudvalget bestået af elevrepræsentanterne Peder M. 
Andersen (1my), Ulla Kristensen (1sa) og Poul Erik Madsen 
(1my), lærerrepræsentanterne adjunkt K. Eggers Hansen, 
adjunkt Kirsten Pontoppidan og stud. mag. Hans Tyrrestrup 
samt af rektor.

Eleverne har fremført en række ønsker, væsentligst af 
praktisk art og vedrørende den daglige trivsel på skolen; 
størsteparten har let kunnet imødekommes.

I løbet af foråret enedes man om faste mødedage og fik 
derved arbejdet med mere vidtrækkende emner i bedre 
gænge:

Et udvalg til forberedelse af programmer ved morgensam
ling blev nedsat og kom til at bestå af: konservatorieelev 
A. Momme Pedersen, stud. mag. Hans Tyrrestrup, Hanne 
Marie Jensen, 1a, Inger-Lise Larsen, 1a, Poul R. Sørensen, 
1 y, Lars P. Sidelmann, 1 r, og rektor.

Man har drøftet sammensætning af og arbejdsformer for 
fagråd af lærere og elever, som kan udveksle erfaringer, 
drøfte lærebogsvalg, tilrettelæggelse af pensum og års
prøver m. m.

Endelig beskæftiger man sig med de problemer, som kan 
opstå, når pladsforholdene i det kommende år på grund af 
elevtilgangen bliver væsentlig trangere.
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ÅRETS ARBEJDE OG EKSAMENS
OPGIVELSER

DANSK
la CD
Værker: Holberg: Ulysses von Ithacia (Reitzels serie 76); Bang: Lud- 
vigsbakke (Tranebog) (gruppearbejde); Branner: Legetøj (Tranebog) (grup
pearbejde); Munk: Han sidder ved smeltediglen (Nyt nordisk).
Tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen I, II, III: Munch-Petersen: 
Sé; J. P. Jacobsen: To verdener; Drachmann: Engelske Socialister; Hol
berg: Barselstuen, Om selsomme ægteskab; Sneedorff: Den patriotiske 
tilskuer; Oehlenschläger: Simon Peder; Vaulundurs Saga; Guldhornene; 
Bang: Frøkenen; Branner: De blå undulater; Gallehus-Guldhornet; Thryms- 
kvadet; Snorre: Edda; Egil Skallagrimssøn: Sønnetabet; Nial og hans 
sønner brændes inde; Fortalen til Jyske Lov; Germand Gladensvend; 
Claussen: Røg, Buddha; Ewald: Arendse; Baggesen: Labyrinten; Wessel: 
Gaffelen; Sonne: Den druknede mand; Aarestrup: På sneen. Verdenslitte
ratur efter Mølbjerg: Turgenjev: Rudin.
Duplikeret tekst: Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 
(poetisk lek); Hauch: Høsten (ud fra periodisering); Johs. V. Jensen: Tøm
merlæsset (sammenlignet med oversættelsen Arbejdsvognen); Sarvig: Mo
dul (gruppearbejde). Svensk og norsk efter Ferlov: Hamsun: Sult, 
Markens grøde; Lagerkvist: Barabbas; Lagerlöf: Skolexamen.
Sproglige og litterære hjælpemidler: Karlsson: Dansk 
sproglære. Håndbog for gymnasiet; Brøndsted og Møller Kristensen: 
Danmarks litteratur. I øvrigt: Selvsyn. Orientering om tekstanalytiske og 
andre metoder. Oplæsning af og samtale om moderne lyrik (især Kon
kret). Elevforedrag. Elevundervisning. Biblioteksbesøg. Af stile er der skre
vet 15.

1mx (T) 
som 1sa.

1my (Mü)
Værker: Falkenstjerne og Borup-Jensen, Håndbog etc. I: Gunlaug 
Ormstunges saga; Holberg: Den politiske Kandestøber (Dlf); Oehlenschlä
ger: Sanct-Hans Aftenspil (Dlf); Ibsen: Et Dukkehjem (Dlf); Kirk: Fiskerne 
(Tranebog). Litteraturprøver: I begyndelsen af skoleåret tekster 
valgt efter motiv og genre: Falkenstjerne etc. Ill: Torden i Syd, Et lille 
kræ, Ditte Menneskebarn, Når rugen skal ind, Ved vinduet; Ferlov m. fl.: 
Svensk og norsk læsning for gymnasiet: En middag, Vad suckar Leksaks- 
lådan, Martin Bircks ungdom. Derefter litteraturhistorisk (Brøndsted og 
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Møller-Kristensen: Danmarks Litteratur) oldtiden, folkeviser, 18. årh. samt 
beg. af romantikken: Falkenstjerne etc. I: Bjarkemål, Thrymskvadet, Tor
bens datter, Ebbe Skammelsen; Falkenstjerne etc. II: Blicher, Sældaaten; 
Duplikeret tekst: På Samsø var en pige. Falkenstjerne etc. I: Valdemar 
og Tove, Germand Gladensvend, Ridder Stigs bryllup; Peder Paars (Sam
fundsforhold på Anholt); Mølbjerg: Verdenslitteratur 2: Sir Roger går i 
kirke; Falkenstjerne etc. I: Erasmus Montanus, Barselstuen, Om selsomme 
Ægteskab, Om at gruble udi Religions Sager, Niels Klim, Op, al den ting, 
Her vil ties, Den kiedsom Vinter, Til min Moltke, Af: Levnet og Meeninger, 
Gaffelen, Smeden og Bageren, Da jeg var lille, Manheim, Guldhornene, 
Morgen-Vandring. Sprogligt hjælpemiddel: Karlsson: Dansk sproglære. 
Håndborg for gymnasiet. 18 stile, hjælpemiddel: Bülow-Hansen m. fl.: 
Dansk stil.

1r (T)
Værker: Kirk: hiskerne; Branner: Legetøj (gruppearbejdsform). Tek
ster: Handberg, Møller og Ramløv: Dansk digtning, læsebog for realklas
serne 1: Lyngby Jepsen: Karakterbogen; Halfdan Rasmussen: Noget om 
billigrejser; Martin A. Hansen: Hjemkomsten; Sønderby: Safari på Mors; 
Branner: De tre musketerer; Paul la Cour: Kramer bryder op; Møller Kri
stensen: Sangen om Larsen; Abeil: Søndag; Bjarnhof: De blinde piger; 
Kirk: Lindormen; Soya: Sørmands fødselsdag; Becker: Juleaften; Johs. 
V. Jensen: Skovbranden, Syvsoverne; Åkjær: Da hyrdedrengen skulle i sko
ven, Når rugen skal ind, Jylland; Holstein: Solsort; Bang: Dannevirkenatten; 
Blicher: De tre helligaftner, Messingjens; Wessel: Gaffelen; Holberg: 
Levnedsbreve, Erasmus Montanus; Gunlaug Ormstunges saga; Bjørnson: 
Faderen. Duplikeret tekst: Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 
(poetisk lek.). Gjellerups sproglære 3 (1-3r). Verner Sørensen: Skriv rig
tigt, for 1-2 real, bind 1 +2: 1 ugentlig opgave har været normalt. Før jul 
øvedes væsentligst diktat, medens læsestile, referatstile og fristile her
efter har haft overvægt. En af fristilene er udarbejdet på grundlag af be
søg på Varde Museum.

ENGELSK
1sa (Mü)
Brier og Rosenhoff: An English Grammar gennemgået i tilslutning til Brier: 
Engelske stiløvelser I—II, stk. 1-50. Fr. Bisgaard: The Mirror: Jack would 
be a Gentleman, Uncle Ernest, A Lecture on Literature, Hurry on Down; 
Orwell: Animal Farm (Penguin); Galsworthy: Loyalties (Eng. læsn. I for 
gymn. v. Skovgård); Harper Lee: To Kill a Mockingbird (Penguin), udvalgte 
kapitler. Herudover er visse af skoleradioens og BBC's nyhedsudsendelser 
aflyttet; ugeskrift New Statesman brugt til lejlighedsvis frilæsning. Ugent
lige hjemmestile; oversættelser efter Brier: Engelske stiløvelser og Willum- 
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Hansen og O. Nielsen: Engelske studentereksamensopgaver. Lejlighedsvis 
friere opgaver og klassestile.

1mx (Mü)
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction I: The People of Eng
land, Tea, Winnie-the-Pooh, A Bachelor’s Tale, The Man in the Gray 
Flannel Suit, The American Negro, Travels with Charley, An Ammunition 
Train in Greece, Success Story, Great Expectations. Orwell: Animal Farm 
(Penguin); Gram Andersen og Bay: Modern British and American Short 
Stories: Where I come from People Are Polite, The Story Teller, The 
Rumour, The Killers, The Wash-Tub, People Like Benstead, Period Piece, 
Too Bad. Danmarks skoleradios engelske nyhedsudsendelser aflyttet lej
lighedsvis. Friere skriftlige hjemmearbejder ca. hver 6. uge, med emner i 
tilknytning til de læste tekster og med støtte i Herløv: Engelsk grammatik.

1my (Mü) 
som 1mx.

1r (Mü)
Ring Hansen og Mouridsen: English of Today III for 1. real. Ca. hver uge 
skriftlige oversættelser efter lærebogen. Enkelte billedstile efter Munk
holm og Young: 20 Engelske billedstile 1 mod slutningen af skoleåret.

TYSK
1 sa (E)
Ring Hansen: Neuere deutsche Erzähler, stk. 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 19; 
Østergård: Tyske Digte, 23 digte; Borchert: Draussen vor der Tür; 
Hoerschelmann: Das Schiff Esperanza; Gad: Kortfattet tysk grammatik; 
Gad og Moe: Tysk stiløvelse, med Alfabetisk ordliste. Oversættelser, 
genfortællinger, referater, retroversioner, tilsammen ca. 30 opgaver.

1my (I)
Intensivt: Ring-Hansen: Neuere deutsche Erzähler: Die Falle, Das dicke 
Kind, Es blieb nur eine Spur im Schnee, Der Mantel, Es wird etwas 
geschehen, Die Fabrik, Die ungezählte Geliebte, Der Todeskandidat, Das 
Brot, Episode am Genfer See, Die dritte Kerze, Die schlesische Gräfin. 
Ekstensivt: Ring-Hansen: Neuere deutsche Erzähler: Der Schauspieler, 
Wandervogel, Die Lawine, Der Arzt von Wien samt Stefan Zweig: Angst. 
Oplæsning: Heinrich Böll: Der Mann mit den Messern, Wanderer, kommst 
du nach Spa; Wolfdietrich Schurre: Reusenheben. Skriftlige opgaver ca. 
hver 6. uge: Referatstile, billedstile, brev, oversættelse. Som hjælpemidler 
er anvendt: Carl Gad: Tyske Stiløvelser, Tysk Ordliste og Tysk Gram
matik.
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1r (R)
P. Nydahl: Tysk for Realskolen, Deutsch ohne Mühe 2, med tilhørende 
øvebog. R. B. Fletcher: Treffpunkt Köln. Skriftlige øvelser efter øvebogen.

FRANSK
1sa (BH)
Bruun og Roskjær: Ny Fransk for Begyndere (Gyldendal) stk. 1-50, s. 
59-100. Poul Høybye: Fransk Grammatik. Der har været skrevet diktater 
- på grundlag af det læste stof, opøvet en vis syntaks - stadig på grund
lag af den indlærte grammatik med oversættelse af opgivne sætninger - 
både mundtligt og skriftligt, altsammen på skolen. Gruppearbejde: En 
enkelt fabel af La Fontaine er trænet og indøvet gruppevis, hertil også 
anvendt grammofonplader.

1mx (BH)
Bruun og Roskjær: Ny Fransk for Begyndere (Gyldendal) stk. 1-50, s. 
59-90. Poul Høybye: Fransk Grammatik. Der har været skrevet diktater - 
på grundlag af det læste stof og oversat opgivne tekster med rod i den 
bag i bogen anvendte grammatik - med visse snævre udvidelser.

1my (BH)
som 1 mx.

LATIN
1sa (Mü)
Hyllested og Østergård: Latinsk grammatik, udvalgte kapitler af formlæren 
og syntaksen; Saxild og Østergård: Gaius Julius Caesar, „Gallerkrigen" 
1., 2. og 4. bog; „Borgerkrigen" 1. bog; Nielsen og Krarup: Latinsk læse
bog, Cicero: in Verrem IV. „Gallerkrigen“ 1. og 2. bog repeteret som 
gruppearbejde med henblik på tilvejebringelse af overblik over indholdet.

OLDTIDSKUNDSKAB
1sa (0)
Homers Iliade oversat af Chr. Wilster, udg. v. E. Fox Maule og Leo 
Hjortsø, s. 7-29, 62-77 og 86-93. Homers Odyssé oversat af Chr. Wilster, 
udg. v. E. Fox Maule og Leo Hjortsø, s. 7-19, 88-99 og 127-182; Herodot 
i Udvalg ved Thure Hastrup og Leo Hjortsø, s. 7-27, 31-34 og 49-99.

1mx (0)
som 1sa.

1my (0) 
som 1sa.
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HISTORIE
1sa (S)
Rudy Thomsen og Anne Riising: Verdenshistorie I; Kierkegård og Win
ding: Nordens historie I; E. Lund, M. Pihl og J. Sløk: De europæiske 
ideers historie; R. Flaceliére: Dagligt liv i Grækenland; J. Carcopino: 
Dagligt liv i antikkens Rom; Ada Bruhn og Leo Hjortsø: Klassisk kunst 
- Hellas; J. A. Bundgård: Athen i storhedstiden. Ekstensivt fra forhistorisk 
tid til Hellas' klassiske tid, ca. 80 sider. Hellas’ klassiske tid som udvidet 
læsning med supplerende værker lånt fra Varde bibliotek, ca. 25 timer. 
Ekstensivt til republikkens og kejsertidens Rom. Ekstensivt til senmiddel
alderen. Nordens - Danmarks historien inddraget fra omkring 1050. Grup
pearbejde omkring Hellas' klassiske tid med følgende områder: byen (by
staten), befolkningen, ægteskab/familieforhold, arbejde-håndværk-handel. 
Gruppearbejdet blev samlet i skriftlige referater (4-7 maskinskrevne ark 
pr. gruppe) gennemgået af pågældende gruppe for resten af klassen. 
Skriftlig prøve omkring kristendommens fremvækst i de første århun
dreder.

1 mx (S) 
som 1sa.

1 my (S) 
som 1sa.

1r (GL)
Jørgen Hatting og Poul Møller: Realskolens nye historiebog I.

GEOGRAFI
1sa (KP)
Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for det sproglige gymna
sium 1965; W. F. Hellner: Atlas for gymnasiet og seminariet samt anden 
højere undervisning; Geografi for det sproglige gymnasium, s. 32-224: 
Klimatologi, Geologi, Erhvervsformer, Færøerne, Grønland, Danmarks geo
logi, Danmarks vejr og klima, Verdenshandelsvarer. Elevforedrag inden for 
geologi og „Danmarks geologi".
Til eksamen opgives: Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for 
det sproglige gymnasium, 1965: s. 32-58: Klima og plantebælter, s. 66-67: 
Sedimenter, s. 67-70: Forvitring, Muld, Mor, Tørv, s. 74-87: De geologiske 
kræfter, s. 88-108: Geografi (Erhvervskulturerne), s. 109-125: Grønland, 
Færøerne, s. 142-181: Danmarks geologi, Kvartærtiden, s. 182-191: Dan
marks vejr og klima, s. 192-209: Danmarks erhvervsforhold, s. 210-224: 
Verdens handelsvarer. W. F. Hellner: Atlas 3, For gymnasiet og seminariet 
samt anden højere undervisning.
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1r (KP)
Werner Larsen og Merete Rentsch: Geografi for 1. real, s. 9-114.

BIOLOGI
1r (KP)
Asger Dragsholt og Vagn Frederiksen: Planter og dyr I; Grundbog: Fra 
have og mark; Biologi for realskolen, s. 4-117.

KEMI
1mx (LH)
A. Voigt: Kemi 1, s. 11-115 og 129-155. Omfattende almen kemi. 6 elev
øvelser.

1my (EH)
Axel Voigt: Kemi 1, s. 11-115 og 129-155. 6 elevøvelser.

FYSIK
1mx (LH)
Andersen, Bostrup m. fl.: Fysik 1, s. 9-111, 113-117 og 120-124. Omfat
tende varmelære, elektricitetslære og geometrisk optik. 18 elevøvelser i 
nævnte stof.

1my (EH)
Andersen, Bostrup m. fl.: Fysik 1, s. 9-111, 113-117 og 120-124. 18 elev
øvelser.

1r (LH)
Bo, Pihl m. fl.: Realskolens fysik og kemi 1. og 2. real, s. 9-84. 11 elev
øvelser.

MATEMATIK
1sa (KJ)
Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium 1., s. 9-150, 
omfattende flg. emner: Mængder og udsagn, Ligninger af 1. og 2. grad, 
Uligheder, Numerisk værdi, Polynomier af 1. og 2. grad samt afbildninger 
af disse i et koordinatsystem, Logaritmefunktion, Regning med logaritmer, 
Regnestok.

1mx (EH)
Kristensen og Rindung: Matematik 1, s. 1-253. Opgaver fra: Buch, Fabri- 
cius-Bjerre, Lauritzen: Matematiske opgaver I, III og IV.

1my (EH) 
som 1mx.

26



REGNING OG MATEMATIK
1r (EH)
Andersen, Bo m. fl.: Geometri, 1. og 2. realklasse, s. 5-50; Regning og 
aritmetik, 1. og 2. realklasse, s. 5-121. Udvalgte opgaver fra Hylling Chri
stensen og Petrus Larsen: Opgaver for 1. og 2. real.

LEGEMSØVELSER, PIGER
1sa (M)
Udendørssæson: Langbold, håndbold, atletik. Indendørssæson: Rytmisk 
gymnastik (bolde og køller), redskabsgymnastik. Af og til volleyball og 
håndbold.

1mx (M) 
som 1sa.

1my (M) 
som 1sa.

1r (M)
Udendørssæson: Rundbold, langbold og atletik. Indendørssæson: Rytmisk 
gymnastik (rytmepinde og bolde). Af og til volleyball og håndbold.

LEGEMSØVELSER, DRENGE
1sa (T)
Året kan deles op i tre perioder. I august-oktober dyrkes atletik (og lidt 
boldspil). Atletikkens tekniske grundøvelser har været vigtigere end resul
tater. Oktober-april har været indendørssæson. Opvarmning efter musik
programmer (rytmisk-totalbevægende) har været et gennemgående træk. 
En enkelt gang er sjippetov anvendt, og improviserede øvelser (fri udfol
delse) har ikke været ualmindelige. De redskabsgymnastiske færdigheder 
er blevet bedømt ved to prøver, hvor eleverne på forhånd er blevet under
vist i bestemte øvelser, som de så har kunnet træne i. Gennem ned
skrivningssystemet har eleverne kunnet iagttage deres forøgede styrke, 
som er udviklet ved interval-styrketræning. En enkelt time har været an
vendt til skøjteløb. På grund af pladsmangel har en ugentlig time været 
henlagt til Vardehallen, og da hallen ikke har faciliteter til andet end bold
spil, har indendørs fodbold, håndbold og volleybold været dyrket som 
foretrukne spil. April-juni genoptages atletikken med resultater som mål 
(idrætsmærke), men også boldspil skal øves. I fritidssport har interessen 
været vendt mod fodbold og volleybold.

1 mx (T) 
som 1sa.
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1my (T) 
som 1sa.

Ir (T) 
som 1sa.

SANG OG MUSIK
1sa (Mo)
I sangundervisningen er danske, norske, svenske, engelske og tyske 
sange og viser blevet indstuderet. Musikundervisningen har i det forløbne 
år været baseret på en bred orientering om forskellige musikalske prin
cipper i såvel beat og jazz som klassisk musik. Dog er hovedvægten lagt 
på den klassiske. På dette område er der arbejdet med en instrument
gennemgang, efterfulgt af det klassiske symfoniorkesters opbygning og 
udvikling fra barok til senromantik, belyst gennem bl. a. film og diverse 
orkesterværker. I slutningen af året er påbegyndt en musikhistorisk gen
nemgang af barokken.

1mx (Mo) 
som 1sa.

1my (Mo) 
som 1sa.

FORMNING
ir (T)
Den teoretiske undervisning har indskrænket sig til en kort gennemgang 
og demonstration af væsentlige ismers grundteknik. Elevernes udfoldelse 
ud fra givne opgaver har været målsætningen. Opgaverne har været 
mangeartede og mere eller mindre bundne, materialerne: blyant, olie
kridt og vandfarve. Den reducerede mulighed for anvendelse af flere 
materialer har måske givet eleverne et bedre kendskab til de få forhån
denværende. Et kunstudstillingsbesøg viste sig at være frugtbart, bl. a. 
som udgangspunkt for diskussion. Films er blevet vist.

HÅNDGERNING
1r (Ni)
Kjolesyning med anvendelse af gængs kjolesyningsteknik, herunder isæt
ning af lynlåse m. v. Klipning af mønster. Pigerne udvælger selv stoffet 
inden for en anvist beløbsramme. Mellemarbejde: en pude, hvor forskel
lige stingformer er repræsenteret (korssting, platværk, heksesting, bag
sting og knudesting).
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SLØJD
1r (BS)
Sofabord med kakler; eleverne giver selv udkast.

ERHVERVSORIENTERING
1sa (erhvervsvejleder K. Raunkjær) 
Grenvalget i 1. g.

1 mx
som 1sa.

1my
som 1sa.
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FRA DET FØRSTE ÅR

BELØNNINGER
I forbindelse med redaktør O. Bernt Henriksens foredrag 
om sikkerhedspolitik udskrev skolen en konkurrence om det 
bedste referat af foredraget. Prisen på 25 kr. (anonym giver) 
tilfaldt Hanne Jensen, 1sa. Den præmierede besvarelse 
offentliggjordes i Tryk-16 nr. 3.

Ved juleafslutningen uddeltes efter lærerrådets beslut
ning belønninger for flid ti! følgende elever:
Marianne Redder, 1sa, Egon Fræhr, 1sa, Bente A. Hansen, 
1mx, Poul E Ravn Pedersen, 1mx, Preben Madsen, 1mx, 
Margith Christensen, 1my, Jens Vad, 1my, Nina Rask Søren
sen, 1r.
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FRIVILLIG FORMNING
Med Picassos kunstneriske udvikling som udgangspunkt 
har de fleste af malerkunstens ismer været behandlet. Som 
afslutning prøvede eleverne at periodisere dem ubekendte 
malerier (reproduktioner) fra impressionismen og op til i 
dag. Et besøg på en udstilling af moderne malerier gav an
ledning til kunstdiskussioner. Lundbyes tegninger blev set 
på Rådhuset og gav et indtryk af kunsten som tidsspejl. Film 
om bl. a. Appel, Aksel Jørgensen, Høst, Matisse og kunst
retninger har vist kunstens rækkevidde. De praktiske op
gaver har været forholdsvis frie, og materialerne har været 
blyant, oliekridt og vandfarve.

SPORT- PIGER
Skolemesterskaber i atletik 10/9 1968. Piger A: 80 m løb: 
Annette Bøjlund, 1my; højdespring: Gunhild Tobiasen, 1mx; 
længdespring: Gunhild Tobiasen, 1mx; slyngbold: Birthe 
Mortensen, 1my. Piger B: 60 m løb: Kirsten Olesen, 1r; 
højdespring: Marianne Mikkelsen, 1r; længdespring: Kir
sten Olesen, 1r; boldkast: Kirsten Hermansen, 1r.

Regionsatletikstævne i Herning 19/9 1968: Vi deltog med 
ældste gruppe. Vort hold kunne dog forståeligt nok ikke 
true regionens store skoler og måtte nøjes med sidsteplad
sen. Vinder af gruppen blev Esbjerg Statsskole.
Regionsboldspilstævne i Tarm 4/10 1968: Her klarede pi
gerne sig over al forventning fint, idet de i håndboldturne
ringen besatte 2. pladsen efter Grindsted Gymnasium, som 
var den eneste skole, der besejrede os; i langbold slog vi 
Grindsted og Silkeborg og undgik derved let den ventede 
sidsteplads.
Skoleidrætsmærker er i løbet af efteråret taget af følgende: 
Guld m/em.: Inger Lise Larsen, 1sa, Ulla Kristensen, Isa, 
Gitte Andersen, 1sa, Hanne Marie Jensen, 1sa, Marianne 
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Gammelgård, 1sa, Grethe Nielsen, 1mx, Margith Christen
sen, 1my, Birthe Mortensen, 1my, Susan Nygård, 1my, Ka
ren Pedersen, 1my. Guld: Hanne M. Andersen, 1 my, Kirsten 
Conradsen, 1 mx, Marianne Thelle Nielsen, 1 r, Kirsten M. L. 
Hermansen, 1 r, Birgitte Petersen, 1r, Marianne B. Mikkelsen, 
1 r, Kirsten Olesen, 1 r, Britta Nielsen, 1r, Grete Kirketerp 
Nielsen, 1 r, Nina Rask Sørensen, 1r. Sølv: Charlotte Clau
sen, 1 r.

SPORT- DRENGE
Skolemesterskaber i atletik 10/9 1968: Drenge A: 100 m løb: 
Børge K. Sørensen, 1mx; højdespring: Frank Nikolaisen, 
1sa; længdespring: Børge K. Sørensen, 1mx; kuglestød: 
Mogens Nygård Nielsen, 1mx; spydkast: Søren M. Peder
sen, 1sa. Drenge B: 80 m løb: Erik Andreasen, 1r; højde
spring: Peder M. Andersen, 1my; længdespring: Peder M. 
Andersen, 1my; kuglestød: Ole Pallesen, 1my; spydkast: 
Peder M. Andersen, 1my.
Regionsatletikstævne i Herning 19/9 1968: Vi deltog i næst
ældste gruppe (II), men som ventet kunne vore drenge ikke 
klare sig mod holdene fra de større skoler; de besatte klart 
sidstepladsen, men viste, at de med mere træning og større 
erfaring i konkurrence har muligheder for at præstere bedre 
resultater. Gruppen vandtes af Esbjerg Statsskoles hold.

Regionsboldspilstævne i Tarm 4/10 1968: Vort håndboldhold 
kunne ikke besejre nogen af de andre skolers hold med 
gennemgående ældre elever og endte på turneringens sid
steplads. Esbjerg Statsskole vandt turneringen. I en fod
boldkamp uden for De vestjyske gymnasiers pokalturnering 
spillede vi mod et 1 g-hold fra Vestjysk Gymnasium Tarm og 
vandt efter godt spil 5-3.
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SKOLEBLADET »TRYK-16«
På opfordring „oplyser“ bladets redaktion, som i år består 
af Lars G. Hansen, Ulrik Lehrmann, Carl Erik G. Olsen og 
Poul Roest Sørensen, følgende:

„Tryk-16
Tryk-16, redaktionens bedste, største og til morgendagens 
dato allermest succesombruste og fænomenalt reaktionære 
gymnasieblad, er i år velnedkommet 6 gange for første år
gang.

Oplag: 1 stk. ( + 299 kopier), hvad der med tiden håbes 
forøget (med hensyn til antallet af kopier), dette er dog en 
direkte betingelse af en udbuling af læsercirklen, der i øje
blikket på Varde Gymnasium indeslutter ca. 40 stk. individer 
(incl. lærere. — You know!).

1 redaktionen belavede vi os på at lave et objektivt, vidt
spændende og underholdende blad (Those Were the Days. 
— Ak, ja!).

Når fuglene kvidrer, og solen skinner sprødt under him
len, mens den pusler i buskadset. Desuden vil vi sætte stor 
pris på indlæg og meninger fra elevernes slagside. En lang
varig åndelig tomhed blandt disse har nemlig medført, at vi 
hovedsageligt har måttet hente bistand fra velyndere og an
den ukyndig autoritet. Tak til Arnth for hjælp og øl. Tak! — 
Selv tak! Angående regnskabet har vi den glæde at kunne 
meddele, at revideringen af dette (Tryk-16’s regnskab) ven
tes brugt som eksamensopgave i 3g matematisk linie.

Om standpunktskaraktererne tillader det, kommer vi igen 
til næste år, således at vi i fællesskab ved debat i bladets 
spalter kan få løst de alvorlige politiske og økonomiske pro
blemer, der i øjeblikket truer verdensfreden og rumforsk
ningen.

Redaktionen.“
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DAGBOG
1968

12/8: Varde Gymnasiums officielle åbning og første skole
dag. I „Samlingslokalet" deltager repræsentanter for 
bystyret og byens skolevæsen, skolens lærere og 
elever i en kort højtidelighed med fællessang og taler 
af skoleudvalgets formand, borgmester Chr. Nielsen, 
skolekommissionens formand, konsulent H. Peen og 
rektor Morten Muller.

24/8: Det stiftende elevråds første møde.
27/8: Fællestime: Rektor gennemgår byggeplanerne forden 

nye skole.
30/8: Indvielse af skolens nyanskaffede pianino: organist 

fru I. Krogh spiller Bartok og Carl Nielsen for ele
verne ved morgensamling.

10/9: Skolemesterskaber i atletik for drenge og piger; re
sultater se s. 31 f.

13/9: Besøg af fagkonsulenten i dansk, lektorSvend Heuer, 
Århus.

16/9: Besøg af undervisningsdirektør Sig. Højby.
19/9: 20 kvindelige og mandlige gymnasieelever under le

delse af gymnastiklærerinde, fru I. J. Markussen og 
stud. mag. Hans Tyrrestrup til regionsstævne i Her
ning; resultater se s. 31 f.

20/9: Det stiftende elevråds „indflyttersammenkomst“ på 
Fåborg Kro.

4/10: Regionsboldspilstævne i Tarm; resultater se s. 31 f. 
22/10: 1a og 1y til undervisning i håndbogs- og biblioteks

benyttelse på Varde Kommunebibliotek.
23/10: 1x biblioteksundervisning.
23/10: Møde for forældre til elever i 1x og 1y; rektor oriente

rer om skolen; kaffebord i Jacobiskolens lærerkantine.
24/10: FN-dagen markeres ved morgensamlingen. Elevmøde 

i sidste time: orientering ved formanden for D.G.S., 
Hans Schiønnemann.
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29/10: 1a og 1y afslutter biblioteksundervisningen.
30/10: 1x afslutter biblioteksundervisningen. Møde for for

ældre til elever i 1r og 1a; rektor orienterer om sko
len, kaffebord i Jacobiskolens lærerkantine.

4/11: „Fællesarrangement“: redaktør O. Bernt Henriksen 
taler om dansk sikkerhedspolitik.

6/11: Radio- og musikanlægget indvies ved morgensam
ling: radioavis om præsidentvalget i U.S.A., grammo
fonmusik.

22/11: Besøg af fagkonsulenten i fransk, lektor Bent Jesper
sen, Århus.

26/11: Elevmøde godkender elevrådsvedtægter.
29/11: Elevrådsvalg i klasserne.
6/11: Valg af fællesvalgte elevrådsmedlemmer.

19/12: Som led i elevrådets Biafra-indsamling spiller lærere 
mod elever i volley-ball.

20/12: „Fridag“ med arbejde til fordel for Biafra-hjælpen.
21/12: Juleafslutning i samlingslokalet; tale ved pastor B. 

Østergård Petersen. Uddeling af flidspræmier.
Elevrådets julefest på Højskolehjemmet.

1969:
10/1: Overrækkelse af idrætsmærker ved morgensamling.
20/1: Møde med lærerkonsultation for elever og forældre 

fra 1 a og 1 r.
27/1: Møde med lærerkonsultation for elever og forældre 

fra 1x og 1y.
12/2: Orienterende møde for gymnasieaspiranter fra Jaco- 

biskolen og deres forældre.
13/2: Orienterende møde for oplandsskolernes gymnasie

aspiranter og deres forældre.
22/2: „Gymnasiast for en dag“: praktikbesøg af aspiranter 

til 1.g. sproglig fra Jacobiskolen.
26/2: Samme arrangement for aspiranter til 1.g. matema

tisk fra Jacobiskolen.
5/3: Samme arrangement for aspiranter til begge linier 

fra oplandsskolerne.
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10/3: Fællestime: forfatteren Per Højholt fortæller om og 
læser op af sin egen digtning.

21/4: Den indendørs gymnastiksæson afsluttes med min
dre opvisninger.

23/4: Besøg af Mademoiselle A. M. Blandin, som viser film 
og holder foredrag på fransk i 1.g.

Varde, den 25. april 1969.
Morten Muller
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