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ADMINISTRATION
Umiddelbart til venstre for skolens hovedindgang ligger kon
torerne. Her arbejder:
Skolesekretæi Inger Erbs (IE)
Skolesekretær Tove Meldgaard (TM)
Rektor Morten Muller (MÜ)
Skolesekretær Ingrid Momme Rosendal (IMR)
Lektor Karsten Rosendal (Ro)
Adjunkt Jens P. Østergaard-Jensen (JØ)
Deres træffetider for skoleåret 1983/84 kan ses på opslags
tavlen og på de respektive døre.

ADMINISTRATIV INSPEKTION
varetages af adj. Jens P. Østergaard-Jensen og lektor Karste) 
Rosendal. De sørger for indkøb og fordeling til eleverne af i 
visningsmidler: lærebøger, skrivepapir, lommeregnere osv. Se 
BOGDEPOT. Endvidere tilrettelægger de prøver og eksaminer og 
tager i dele af skolens økonomiske forvaltning.

ADRESSE
Varde Gymnasium
Frisvadvej
6800 Varde

ADRESSER
Ved skoleårets begyndelse udleveres en liste over alle elever 
og læreres navne, adresser og eventuelle telefonnumre. ÆNDRIN 
bedes meldt til Tove Meldgaard på kontoret og vil derefter bl 
meddelt på opslagstavlen som en ændring til elevlisten eller 
rerfortegneIsen.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
ydes til de elever, som bor længere end 9 km. borte fra skole: 
Ansøgningsblanket udleveres af skolens kontor og afleveres del 
til i udfyldt stand. Ansøgninger behandles og afgøres i Ribe 
amtsråds forvaltning.

BEKENDTGØRELSE
nr. 312 af 12/6 1981 om undervisningen i gymnasiet og om for
dringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen 
med visse ændringer er det dokument, som danner grundlaget for 
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undervisningen i gymnasiet. Den findes i den håndbogs, som 
hver ny elev får udleveret ved skoleårets begyndelse.

BEKENDTGØRELSE
nr. 229 af 24/4 1974 om højere forberedelseseksamen m.v. 
på kursus til højere forberedelseseksamen med visse ænd
ringer er det dokument, som danner grundlaget for under
visningen på HF. Den findes i den håndbog, som hver ny HF- 
studerende får udleveret ved skoleårets begyndelse.

BIBLIOTEKET
ligger på 1-. sal til venstre for hovedindgangen. Det har 
først og fremmest til opgave at fungere som håndbogsbibli
otek for det arbejde, som udføres på skolen; men eleverne 
kan også hjemlåne bøger fra det og fra faglokalerne efter 
visse nærmere regler, som nye elever får oplysninger om i 
begyndelsen af skoleåret. Man har i Fællesudvalget vedtaget, 
at Biblioteket alene er et arbejdsrum ligesom klasselokaler 
og studierum, og at man derfor ikke må ryge i det.Bibliote
ket ledes af:
Jytte Langkilde (JL) og Inger Erbs (IE)

BOGDEPOT
findes i underetagen. Det ledes af:
Karsten Rosendal '(Ro) og Jens P. Østergaard-Jensen (JØ) 
Det er åbent i frikvarteret kl. lo.35-10.45. Her sker al
le henvendelser vedr. de udleverede bøger og fornyelser af 
hæfter m.m..

BUSKORT
til elever, som er berettigede til befordringsgodtgørelse, 
udleveres ved skoleårets start enten af skolen eller af 
busselskabet. Ved adresseændring eller udmeldelse skal bus
kortet afleveres til skolen.

BYGNINGER
Varde Gymnasium er en faglokaleskole. Det betyder, at hvert 
fag har sine lokaler med den særlige indretning og det sær
lige udstyr,som faget har brug for, Det betyder også, at de 
enkelte elever i de enkelte klasser ikke har noget lokale,
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som de kan kalde deres egen "hjemklasse". De må fra lek
tion til lektion vandre fra lokale til lokale. Når ele
verne ikke har nogen "hjemklasse" som fast tilholdssted, 
får fællesrummene flere og vigtigere funktioner. Se også 
Centralgarderobe, Kantine og Bibliotek.

CENTRALGARDEROBEN
går man lige ind i ad hovedindgangen. Den er udstyret med 
nogle skabsmøbler, som på ydersiden ud mod gangene har kna
ger til at hænge tøj på. På indersiden har de nogle bokse. 
Hver elev får to bokse til sin rådighed: en mindre foroven 
til bøger og en større forneden til skoletaske. Det er alt
så det sted, som eleven må passere i frikvartererne, hver 
gang han eller hun skal skifte bøger og andet ud til en time 
i et nyt fag. På grund af det store elevtal har vi måttet 
indrette garderobepladser uden for det egentlige centrale 
område. Alligevel regner vi med fortsat at kunne bruge Cen
tralgarderoben til korte møder og samlinger, når der skal gi
ves oplysninger til alle om et eller andet af fælles interes
se. I selve Centralgarderoben har et flertal af elever øn
sket, at man undlader at ryge. Se også Værdigenstande.

CYKELPARKERING
foregår i "Cykelkælderen", som der er nedkørsel til imellem 
Pigernes Gymnastiksal og Hovedindgangen.

DIREKTORATET FOR GYMNASIESKOLERNE OG HF
er den afdeling af Undervisningsministeriet, der er skolens 
øverste myndighed i alle sager, som angår principperne for 
undervisningen, eksaminer, optagelse af elever m.m.. Direk
toratets adresse er: 
Undervisningsministeriet 
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF 
Amagertorv 14, 116o Kbh. K.
Telefon: 01 - 92 56 00
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EKSKURSION
er en rejse med et fagligt indhold, normalt inden for landets 
grænser. Der er normal mødepligt, og eleverne har ikke udgifter 
til ekskursioner.

ELEVFORENING
se Warwath.

ELEVLISTE
med navne, adresser og eventuelle telefonnumre på alle e- 
lever udleveres ved skoleårets begyndelse. Ændringer i lø
bet af året meddeles ved opslag. Se Adresser.

ELEVMØDE
Se elevrådets vedtægter.

ELEVORGANISATIONER
Landsorganisationen af kursusstuderende (i daglig tale: LAK) 
er en organisation af HF-studerende og studerende på andre 
kursusformer. Den har især interesse for HF-eleverne. Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Gymnasieelevernes Lands
organisation (GLO) og Konservative Gymnasiaster (KG) er orga
nisationer udelukkende for gymnasieelever. De har forskellige 
ideer om, hvordan den faglige uddannnelses politik skal køre, 
og organisationsformen er også forskellig. Mens DGS lægger vægt 
på, at elevrådene er elevernes faglige repræsentation og som 
følge deraf organiserer sig som en sammenslutning af elevråd, 
mener GLO (og vistnok KG) at gymnasieeleverne bør organisere 
sig individuelt og fungere i grupper på skolerne, som så samar
bejder på landsplan. Varde Gymnasiums elevråd er ikke medlem af 
DGS; der findes en GLO- og en KG-afdelinq på skolen. Som et forsøa 
på at etablere et samarbejde mellem DGS og GLO her på skolen har 
elevrådet nedsat et "Organisations-Kontakt-Udvalg", hvor LAK for
melt også er repræsenteret. LAK og DGS har ofte samarbejdet og ua- 
giver således sammen "Medlemsbladet", som alle på Varde Gymnasium 
får. GLO udgiver GLO-Bladet, som alle har mulighed for at få fat i.

ELEVRÅDETS VEDTÆGTER
§ 1. Formål

Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det varetager 
på demokratisk vis elevernes interesser og repræsenterer disse 
indadtil over for skolens lærere og ledelse og udadtil over f.r 
offentligheden.
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§ 2. Elevrådets sammensætning og valg.
1. Elevrådet består af:

a. Klasserepræsentanter, én valgt af hver klasse.
b. 6 "fællesvalgte" medlemmer: 2 valgt af og blandt gymnasie 

eleverne; 2 valgt af og blandt HF-kursisterne; 2 valgt af 
og blandt gymnasieelever og HF-kursister.

2. Alle valg til elevrådet er skriftlige og hemmelige. 1 tilfæl 
de af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foreta
ges omvalg mellem disse.

3. Valg af klasserepræsentanter foregår før elevmødet i august 
i de enkelte klasser. Der stemmes på de elever, som stilles 
op til valget. Den kandidat, som opnår flest stemmer, er 
valgt.

4. Valg af "fællesvalgte* medlemmer foregår på elevmødet i augus 
Klasserepræsentanterne udgør valgbestyrelsen. Til denne ind
gives forslag om kandidater, som er villige til at modtage 
valg, senest 3 dage før elevmødet i august. De 2 kandidater 
af hver kategori, som opnår de højeste stemmetal, er valgt. 
Suppleanter for klasserepræsentanter kan stille op til fæl
lesvalg .

5. Desuden vælges på elevmødet i august blandt elevrådets med
lemmer 1 gymnasieelev ved en afstemning blandt gymnasieelev
erne, 1 HF-kursist ved en afstemning blandt HF-kursisterne, 
samt 1 gymnasieelev eller HF-kursist ved en afstemning blandt 
alle gymnasieelever og HF-kursister til sammen med formanden 
(jf- § 3, stk. 2, pkt. a og b) at være medlemmer af skolens 
Fællesudvalg.

6. Ikke-valgte kandidater er suppleanter til de pågældende 
pladser i rækkefølge efter stemmetal.

§ 3. Elevrådets konstitution og forretningsorden:
1. Elevrådets konstituerende møde skal finde sted inden en 

uge efter valget. Det indkaldes og ledes af det ældste 
HF-medlem af rådet.

2. På det konstituerende møde vælger elevrådet af sin midte:
a. En formand, der som sådan er medlem af Fællesudvalget,
b. Hvis den, der vælges til formand, allerede på elevmødet 

er indvalgt i Fællesudvalget, vælger elevrådet (stadig 
af sin midte) et medlem til Fællesudvalget, som skal væ
re fra samme afdeling (gymnasium eller HF) som forman
den .
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c. En næstformand, som skal være HF-kursist, hvis formanden 

er gymnasieelev, og gymnasieelev, hvis formanden er HF- 
kursist .

d. En kasserer og en sekretær.
3. Ved afgang (udmeldelse af skolen, fratræden) fra elevrådet 

besætter elevrådet de i § 2, stk. 5, nævnte poster i Fælles
udvalget og de i denne paragrafs stk. 1, pkt. a-d, nævnte 
poster i elevrådet.

4. Et elevråd fungerer fra augustmøde til augustmøde. Regn
skabsåret er fra august til august.

5. Elevrådets møder er i almindelighed åbne.
6. Elevrådet må ikke meddele offentligheden oplysninger om sko

len, uden at rektor er informeret.
7. Formanden og næstformanden udarbejder i fællesskab dagsorden 

for møderne. Dagsorden og mødereferat uddeles til elevrådets 
medlemmer senest 3 skoledage før og efter møderne.

I
8. Elevrådet fører protokol over sine forhandlinger og beslut

ninger, bortset fra lukkede møder, hvor dette ikke er på
krævet. Protokollen er tilgængelig for alle skolens elever 
og ansatte.

I
9. Elevrådet kan nedsætte udvalg med deltagelse af andre end 

elevrådets medlemmer; elevrådet fastsætter selv vilkårene I
for sådanne udvalgs arbejde (ledelse, rapportering o.s.v.).

lo. I øvrigt fastsætter elevrådet selv sin forretningsorden.

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

liggøres senest tre dage før mødet. Eleverne skal senest 
6 dage før elevmødet gøres bekendt med vedtægternes § 2 og 
§ 5, stk. 1.

3. Augustmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
Valg af ''fællesvalgte" medlemmer til elevrådet.
Valg af tre fællesudvalgsmedlemmer. 
Regnskabsaflæggelse og budgetforslag. 
Valg af to revisorer.
Eventuelt.
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4. I august holdes møde for alle 1. års elever. Dette mødes 
dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
Orientering om elevrådets arbejde.
Eventuelt.

5. Ekstraordinære elevmøder afholdes, når et flertal af elev
rådet, et flertal af fællesudvalgets medlemmer, mindst lo! 
af skolens elever (disse skriftligt) eller rektor ønsker 
det.

6. Elevmøder ledes af en af elevrådet udpeget person.Lærere 
og andre kan normalt overvære elevmøderne, men har ikke sc 
eleverne stemmeret ved disse.

§ 5. Ændringer i vedtægterne.
1. Ændringer i disse vedtægter sker ved hemmelig og skriftlig 

afstemning blandt alle skolens elever efter forudgående 
behandling på et elevmøde og skal vedtages med mindst 2/3 
flertal af de afgivne stemmer.

2. Disse vedtægter gælder fra det tidspunkt, de er vedtaget.

Således vedtaget på elevrådsmøde den 27/8 1982.

FERIER
for skoleåret 1983/84 meddeles ferieplanen ved opslag tidligt i 
skoleåret.

FESTER
Skolen er først og fremmest en arbejdsplads og et arbejds
fællesskab; men det er naturligt, endog vel ønskeligt, at 
eleverne af og til ønsker at dele også fritidens fornøjel
ser med hinanden og undertiden tillige med lærerne og de 
pårørende. For fester og arrangementer, som eleverne eller 
deres organisationer måtte indbyde til uden for skoletid, 
kan skolen imidlertid ikke påtage sig noget ansvar. Se og
så Skolefester.
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FORSIKRING
Skolen har ikke nogen forsikring for sine elever. Amtskom
munen kan dog yde erstatning for tingsskade forvoldt ved 
hændeligt uheld i direkte forbindelse med undervisningen.

FORSØMMELSER
I Undervisningsministereriets cirkulære af 1/2 198o om e- 
valuering og meddelelser til hjemmene hedder det om gymna
sieelevers forhold:
Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (her
under manglende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i 
undervisningen). Dersom en elevs forsømmelser antager et 
sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for ele
vens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rek
tor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmel
ser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og 
forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om 
at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved 
skoleårets slutning.
Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen d. 2o. marts 
drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, 
der har modtaget skriftlig advarsel. Såfrem lærerforsamlingen 
finder, at der for en af disse elever i et eller flere fag 
på grund af elevens forsømmelser vil være betænkelighed ved 
at tilmelde eleven til eksamen, skal rektor i henhold til § 7 
i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 2/3 1973 om 
eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver op
lysning om disse forhold, og Direktoratet afgør da, om ele
ven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
- For HF-studerende gælder ganske tilsvarende, men noget 
strengere regler. Se også Meddelelsesblok, Fritagelser, 
Sygdom.

FORÆLDREMØDER
se Kontaktmøder

FRIKVARTERER
er på lo minutter, spisefrikvarteret dog på 25 minutter. 
Se Mødetid
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FRIREJSER
ydes af DSB til visse former for skolerejser. Ansøgnings
blanket fås og afleveres på skolens kontor.

FRITAGELSER
Anmodning herom må afleveres til rektor, helst på en seddel 
fra meddelelsesblokken. I faget IDRÆT gælder der visse sær
lige regler for fritagelser. Dem får man oplysninger om 
hos idrætslærerne, ligesom man kan læse dem på opslagstav
lerne i omklædningsrummene.

FRITIDSTILBUD
Under forudsætning af fornøden tilslutning kan skolen for
ventes at tilbyde en række frivillige aktiviteter uden for 
den egentlige timeplan: 
frivillig idræt, korsang, sammenspil, formning og diverse 
studiekredse, f.eks. i datalogi.
Teaterforestillinger og konberter afholdes ofte i skolens 
Festsal med mulighed for, at eleverne og andre unge under 
uddannelse kan få billige billetter. Ligeledes placeres of
fentlige kunstudstillinger ofte i vores lokaler.

FÆLLESARRANGEMENTER
har til formål - på tværs af delingen i linjer, grene og 
klasser - at give skolens elever adgang til kunstneriske 
oplevelser (oplæsning, koncerter, teaterforestillinger o.l.) 
og til orientering om aktuelle problemer og perspektiver 
i videnskab, kunst og politik. Elevernes deltagelse i fæl
lesarrangementerne er obligatorisk - ellers ville de jo 
ikke være fælles. Det er Fællesudvalget (FUV), som træffer 
bestemmelse om programmerne for fællesarrangementerne.

FÆLLESUDVALGET (FUV)
har 9 medlemmer:
4 elever, hvoraf én er elevrådets formand og én skal være 
fra HF-afdelingen; 4 lærere, hvoraf én er lærerrådets for
mand; og rektor, som er Fællesudvalgets formand.
I Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 18/lo 1978 
om lærerråd, lærerforsamlinger og fællesudvalg ved amts
kommunale og kommunale gymnasieskoler er reglerne for ar
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bejdet fastlagt. I § 14 hedder det: 
Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og ' 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og ele
ver, fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og 
elevers bestræbelser.
2. Fællesudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende afholdelse af introduktionsda
ge, studieuger, fællestimer og studiekredse samt, efter 
samråd med skolerådet, i følgende sager, der vedrører ele
vernes trivsel: Faciliteter, praktiske forhold, fritids
aktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, sko
lekomedier, sportsstævner m.m..
3. Fællesudvalget udarbejder forslag til skolens ordens
regler og fremsender dette til skolerådet til godkendelse. 
4. Fællesudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsor
denen optage sager, som vedrører skolens fag- og timefor
delingsplan eller den enkelte lærers forhold eller un
dervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behand
les, hvis den pågældende elev er indforstået hermed. Se 
også Velfærdskasse.

HISTORIE
Undervisningen på Varde Gymnasium begyndte i lånte lokaler 
på "Teknisk Skole", Skolevej i august 1968; skolen havde 
da 3 lg-klasser og en 1.realklasse. I august 197o tog sko
len de nuværende, den gang endnu ikke færdige bygninger i 
brug. Bygningerne blev officielt indviet i april 1971. I au
gust 1971 begyndte undervisningen i skolens første HF-klas- 
ser. Siden 1973 har skolen været et amtskommunalt gymnasium 
under Ribe Amtsråd. I skoleåret 198o/81 gennemførtes en 
større udvidelse og ombygning.

HÅNDBOG
Alle nye elever får ved begyndelsen af skoleåret udleveret 
henholdsvis GYMNASIEHÄNDBOGEN og HF-HÅNDBOGEN. Deri findes 
hovedparten af de officielle bestemmelser, som også er om- ■ 
talt i denne ABC, foruden en lang række andre oplysninger, 
som en gymnasieelev eller HF-studerende kan have brug for.
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IDRÆTSSTÆVNER
Varde Gymnasium deltager ofte i stævner med andre gymna
sier i atletik, fodbold, basket-ball og volleyball. Hvert 
år i september afvikles et større atletikstævne mellem 
naboskolerne i "regionen" - det såkaldte "Regionsstævne".

KANTINEN
Der kan eleverne opholde sig, når de ikke har time. I fro
kostfrikvarteret sælges der sodavand, mælkeprodukter, frugt 
og wienerbrød fra køkkenet. Dagen igennem kan man betjene 
sig af automaterne med varme og kolde drikke. Der er ikke 
"faste" pladser i Kantinen. Eleverne har ønsket, at der ik
ke ryges i Kantinen i frokostfrikvarteret.

KARAKTERGIVNING
HF-studerende får kun karakterer for deres eksamenspræsta
tioner; men de har ret til af deres lærere at blive oplyst 
om, hvordan det går.
Til gymnasieeleverne uddeles kort før juleferien karakter
bøger med standpunktskarakterer og eventuelle vidnesbyrd. 
Standpunktskaraktererne vil hyppigt blive givet efter for
udgående rådslagning mellem læreren og den enkelte elev. 
Ved skoleårets ophør får gymnasieeleverne karakterbog igen: 
Arskarakterer, som udtrykker vurdering af standpunktet ved 
undervisningsårets afslutning, og karakterer for eksamens- 
og årsprøvepræstationer.

KLASSELÆRERE
har her på skolen ikke så mange og vigtige opgaver, som man 
kender fra folkeskolen. De består mest i at fungere som 
kontaktled mellem skolens administration og de enkelte klas
ser. Ellers løses klasselæreropgaver for det meste af stu
dievejledere (se disse).

KNALLERTPARKERING
kan foregå i skolens Cykeikælder (nedkørsel til venstre for 
hovedindgangen). MEN af hensyn til forurenings- og brandri
sikoen må knallertmotorer ikke være i gang i kælderen eller 
under ned- og opkørsel.
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KONTAKTMØDER
I Folkeskolen og dens forældrekreds accepteres det som 
en selvfølgelig ting, at hjem og skole arbejder sammen 
om at sikre det enkelte barn de bedst mulige opvækstvil
kår og det størst mulige udbytte af skolegangen.
I en gymnasieskole og på et HF- kursus er eleverne ikke 
længere børn. Alligevel er det naturligvis gavnligt, at 
der i hjemmet er forståelse for elevens situation i sko
len og i skolen forståelse af elevens situation i hjemmet. 
En sådan gensidig forståelse søger vi - med råd og bistand 
ikke mindst fra de forældrevalgte medlemmer af Skolerådet 
- at skabe mulighed for gennem forskellige kontaktmøder 
i skoleårets løb.
For skoleåret 1983/84 er der planlagt følgende kontakt
møder :
Torsdag den 25. august 83 kl. 19:
Orienteringsaften for nye klassers elever og deres pårø
rende .
Torsdag den 17. og tirsdag den 22. november 83 kl. 19: 
Alle skolens elever og deres pårørende; konsultation med 
lærerne.
Torsdag den 1. marts 84 kl. 19:
l.g's elever og pårørende: grenvalgsorientering.

KONTORET 
vil normalt være bemandet på skoledage i skoletiden. De 
enkelte medarbejderes træffetider fremgår af opslag på 
opslagstavlen og på de respektive døre. Blandt kontorets 
mange opgaver er visse hovedområder fordelt således på de 
enkelte sekretærer:
Inger Erbs (IE) har særlig forstand på undervisningsmid
ler, biblioteksbøger og spørgsmål vedr. optagelse i gym
nasiet.
Tove Meldgaard (TM) tager sig af spørgsmål vedr. befor
dringsgodtgørelse, erstatningssager og andre regnskabs- 
anliggender .
Ingrid M. Rosendal (IMR) er særlig skrap til spørgsmål 
vedr. Statens Uddannelsesstøtte, eksamensindstilling og 
andet, som har med undervisning og eksamen at gøre.
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KORRESPONDANCE
Breve vedr, elevers forhold vil normalt blive sendt til 
eleven og dennes forældre, uanset at eleven er fyldt 18 
Sr og således ikke underlagt nogen forældremyndighed. 
Myndige elever, som ikke ønsker, at skolen brevveksler 
med deres hjem, bedes underrette kontoret derom.

LÆRERFORSAMLINGEN
består af alle de lærere, som underviser på skolen.
Ved dens møder, som indkaldes og ledes af rektor, behand
les udelukkende pædagogiske sager: optagelse og opryk
ning af elever, tilrettelæggelse af undervisningen i de 
enkelte fag og klasser, de enkelte elevers standpunkter 
og karakterer. I lærerforsamlingens møder deltager der 
normalt ikke elever.

LÆRE RKANDIDATER
er personer med universitetsuddannelse, som henvises til 
en gymnasieskole for at få en pædagogisk uddannelse, som 
gør dem kvalificeret til at få stilling ved en gymnasie
skole. Uddannelsen sker ved, at kandidaten under vejled
ning af skolens egne lærere overværer og varetager un
dervisning i nogle klasser. Den afsluttes med nogle timer, 
hvor kandidaten underviser i overværelse af vejlederne og 
en hjemlig og en fremmed studielektor. Det vil høre til 
undtagelserne, at en klasse ikke flere gange i sin skole
tid kommer ud for at have lærerkandidater.

LÆRERRÅDET
består af de lærere, som har deres faste hovedbeskæfti
gelse ved Varde Gymnasium. Dets medlemmer har pligt til 
at deltage i møderne. Derudover indbydes som oftest sko
lens øvrige lærere og repræsentanter for eleverne til at 
overvære forhandlingerne og eventuelt deltage i dem. Læ
rerrådet behandler mange forskellige sager, dels nogle, 
som forelægges dem af myndighederne til udtalelse, f.eks. 
forslag om budgetter, oprettelse af nye klasser eller 
grenhold, dels nogle som det selv rejser, f.eks. forsøgs
undervisning, anskaffelser og fornyelser af inventar og 
undervisningsmidler. Desuden udpeger lærerrådet repræsen-



- 15 -

tanter til en række udvalg og råd.

MEDDELELSESBLOK
Hver elev får udleveret en meddelelsesblok. Det er i e- 
levernes egen interesse at benytte den til at underrette 
skolen om eventuelle fraværelsers varighed og årsag og 
til at fremsætte begrundede anmodninger om fritagelser 
under særlige omstændigheder.

MØDEPLAN
I begyndelsen af hvert semester udarbejdes en foreløbig 
plan over møder, frister, arrangementer m.m.. Mødepla
nen slås op på opslagstavlen.

MØDEPLIGT
Til studentereksamen eksamineres eleverne i et begræn
set antal fag og opgiver kun en begrænset del af det pen
sum, der gennemgås i løbet af skoletiden. Studerende ved 
HF-kursus eksamineres i alle fag, men i modsætning til 
selvstuderende opgiver de kun en del af det gennemgåede 
pensum. Forudsætning for sådanne lempelser ved de afslut
tende prøver er, at eleverne i tilfredsstillende omfang 
har fulgt gennemgangen af de stofområderder kræves be
handlet. Derfor har eleverne mødepligt, og kun sygdom 
eller anden tvingende årsag bør hindre dem i at deltage 
i undervisningen.

MØDETIDER
1. lektion: kl. 8. oo (- 8.45)
2. II 8.551- 9.4o)
3. II 9.Sol 10.35)
4 . •1 le. 45 (- 11.30)
5. II 11.551- 12.40)
6. •1 12.5o(- 13.35)
7. II 13.451- 14.30)
8. II 14.4o (- 15.25)
9. II 15.351-' 16.2o)
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På Varde Gymnasium anvendes det elektriske ringeapparat 
ikke til at markere lektionernes begyndelse og afslut
ning, idet man går ud fra, at det er hver enkelts og en 
fælles interesse, at alle er til stede og parate ved un
dervisningens begyndelse. Frikvartererne må således op
fattes som pauser, der skal udnyttes til at skifte loka
le i, og ikke primært som hvilestunder.

OPSLAGSTAVLER 
findes rundt om på skolen i så stort tal, at det kan væ
re vanskeligt for den enkelte at holde sig orienteret om 
alle opslag. Det er 1 hvert fald nødvendigt for alle e- 
lever dagligt at se, hvad der er kommet op på administra
tionens tavle, som hænger til højre for døren ind til 
kontorerne.

ORDENSREGLER
i form af et samlet sæt af forbud og påbud findes ikke på 
Varde Gymnasium, idet man ikke hidtil har fundet, at der 
krævedes andet end almindelig omtanke og hensyntagen for 
at kunne begå sig på skolen.

PEDEL
Sv. Aage Møller sørger sammen med pedelmedhjælper Niels P. 
Jørgensen for, at skolens bygninger og inventar er i or
den og fungerer, og han forestår "Pædagogisk Værksted" i 
underetagen, hvor duplikering og anden tilvirkning af un
dervisningsmateriale foregår.

RIBE AMTSKOMMUNE
ejer og driver Varde Gymnasium og HF-kursus. Det betyder, 
at skolen i økonomisk og administrativ henseende sorterer 
under Ribe Amtsråd og dets undervisnings- og kulturudvalg, 
hvis formand er N. Chr. Madsen, Tistrup.
Adresse: Ribe Amtsråd,

Amtsgården, 
Sorsigvej, 676o Ribe. 

Telefon: o5 42 oo 44.
Når amtsrådet træffer beslutninger, som angår Varde Gymna
sium, sker det så godt som altid efter skolens indstilling 
eller efter at skolen har haft lejlighed til at udtale sin 
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mening. Til at sikre, at elever, forældre, lærere og andre 
får mulighed for at give deres mening til kende og deri
gennem få medindflydelse på skolens forhold har man Elev
råd, Lærerråd, Skoleråd og Fællesudvalg.

SAMLING
af alle skolens elever, i reglen i Centralgarderoben, ind
kaldes ved opslag på opslagstavlen og kald over højttale
ren. Når en række meddelelser o a gives ved samlinger og 
ikke som besked over højttaleren, skyldes det, at det kan 
være nyttigt for den, som giver meddelelsen, at have mu
lighed for at stille spørgsmål eller på anden måde indhen
te reaktioner fra forsamlingen. Derfor er det vigtigt, at 
alle kommer i Centralgarderoben - selv om budskabet når 
ud på alle gange gennem højttaleren. Samlinger finder som 
regel sted i frikvarteret kl. 9.4o.

SIKKERHEDSUDVALG 
bestående af sikkerhedsgrupper for det pædagogiske, det 
tekniske og det administrative personale er nedsat i med
før af lov om arbejdsmiljø. Rektor er formand for udval
get .

SKOLEFESTER
Varde Gymnasium har ingen egentlig tradition for en årlig 
skolefest.Men det er gennem årene hyppigt hændt, at Skole
råd og Fællesudvalg er enedes om at arrangere en skolefest 
for alle elever og deres pårørende, undertiden i forbin
delse med en koncert eller en skolekomedie, altså en fest 
af et lidt andet tilsnit end de elevfester, som arrange
res af elevforeningen Warwath.

SKOLERÅDET
er et organ, som bliver endeligt sammensat i de første 
uger af hvert skoleår. Det har 9 medlemmer:
1. Et medlem valgt af amtsråd blandt dettes medlemmer. 
Det er for Varde Gymnasiums skoleråd amtsrådsmedlem, 
Sv. Aa. Hansen, der er valgt for amtsrådets valgperiode. 
2. 2 medlemmer valgt for 2 år af og blandt skolens for
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ældre til elever, som ikke er fyldt 18 år. Disse medlemmer 
er Hans Bork, Gi. Præstevej 56, Sig, 6800 Varde, tlf. 05- 
26 40 67, og Søren-L. Mandøe Hansen, Løkkevang 18, 6870 Ølgod, 
tlf. 05 - 24 47 43. Valg af forældrerepræsentanter finder 
næste gang sted i begyndelsen af skoleåret 1984/85.
3. Rektor.
4. Lærerrådets formand og et medlem af lærerrådet. Begge 
disse medlemmer vælges for et år af lærerrådet i begyndel
sen af hvert skoleår.
5. 2 elever fra henholdsvis gymnasiet og HF-kursus, valgt 
i begyndelsen af hvert skoleår af henholdsvis gymnasiets 
og HF-kursets elever.
6. 1 medlem valgt af og blandt skolens tekniske og admini
strative medarbejdere for et år.
Om skolerådets opgaver og rettigheder kan man læse i Under
visningsministeriets bekendtgørelse nr. 24 af 2o. jan. 1978 
af Lov om styrelse.af kommunernes skolevæsen etc. Man kan 
fremhæve: Skolerådet kan afgive udtalelser ogi stille for
slag til amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skojen; 
og det skal afgive erklæring i alle sager vedrørende 
skolen, som forelægges det af amtsrådet. Det formidler sam
men med lærerrådet et samarbejde mellem skole og hjem og 
medvirker til at løse sociale opgaver, som er knyttet til 
skolen. Desuden deltager det i arbejdet med budgetlægning 
og eventuelle byggesager, ligesom det tager stilling til 
skolens ugentlige timeplan og til ordensregler.

SKRIFTLIGT ARBEJDE 
er lige som fremmøde til timerne en del af elevernes for
pligtelse. Skriftligt arbejde skal altså afleveres i det 
omfang og til den tid, som er aftalt mellem klassen og læ
reren.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Ved skoleårets begyndelse og løbende får eleverne orien
tering om, hvordan de skal forholde sig ved ansøgning om 
SU. Ved hver uddannelsesinstitution findes et.

STIPENDIENÆVN
med repræsentanter for ledelse og uddannelsessøgende ved 
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institutionen. I Varde Gymnasiums stipendienævn sidder bl. 
a. rektor og Ingrid M. Rosendal. For at undgå unødig for
sinkelse af ansøgningernes behandling må man sørge for 
altid at aflevere sin ansøgning ved personlig henvendel
se på skolens kontor.

STUDIELEKTORER
ved Varde Gymnasium er for tiden J. Krogh-Jensen og Claus 
Friisberg. Deres væsentligste opgave er at være ledere af 
det praktisk-pædagogiske kursus (pædagogikum). I forbindel
se med deres bestræbelser på at følge kandidaterne kommer 
de ind i klasserne og overværer en del af kandidaternes ti
mer (i visse tilfælde, nemlig når der er besøg af en fag
konsulent eller hans stedfortræder, sammen med kandidatens 
vejledere). Disse fagkonsulentbesøg (af hvilke der normalt 
er to) mærkes foruden af de berørte klasser også ofte af 
andre af skolens elever, idet de nødvendiggør skemaændrin
ger .
Af andre opgaver, som studielektorerne kan/skal varetage kan 
nævnes:
De skal stimulere det faglige og tværfaglige arbejde på 
skolen - f.eks. ved efter ønske fra elever og lærere at 
tage initiativet til møder med elever og elevrepræsentan
ter omkring et sådant arbejde.
De kan medvirke i forbindelse med tilrettelæggelse af og 
orientering på kontaktmøder og orienteringsmøder for kom
mende elever, ligesom de efter anmodning skal bistå med 
at arrangere fællesarrangementer og temadage.

STUDIEREJSER
er benævnelsen for sådanne rejser til udlandet med fagligt 
studieindhold, som en klasses elever kan blive enige om at 
søge afholdt sammen med nogle lærere på visse betingelser, 
som lærerrådet fastsætter. Der ydes et vist tilskud til stu
dierejserne af skolens ekskursionskonto.

STUDIEVEJLEDNING
Gymnasiets studievejledere er:
Villy Christensen, Henning Hjortbak og Jacob Iversen. De 
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har kontor til højre for hovedindgangen lige efter døren til 
Festsal og Kantine.
HF-kursets studievejledere er:
Elinor Theilgaard og Hans Tyrrestrup. Deres kontor findes 
i administrationsafsnittet til venstre for hovedindgangen. 
Studievejledernes træffetider vil blive slået op på kontor
dørene, inden det nye skoleår begynder.
Søger man at få et studievejledningsråd, er det ikke nød
vendigt at henvende sig til én bestemt studievejleder, i- 
det de normalt vil være villige til at stå alle skolens 
elever bi med bistand og råd. Dog vil det nok være prak
tisk, om HF'erne fortrinsvis holder sig til HF-studievej- 
lederne og gymnasieeleverne til gymnasiestudievejlederne. 
I gymnasiet/HF spiller klasselæreren ikke den samme rolle 
som i folkeskolen. Til gengæld findes der nu en udbygget 
studievejlederordning med en studievejleder for hver år
gang og klasse.
Studievejlederne yder to former for vejledning: en indi
viduel og en kollektiv. Den kollektive består i gennem
førelsen af et kursus i studieteknik med praktiske råd og 
anvisninger (eksempel: hvorledes tilrettelægger man bedst 
sin forberedelse?) og i afholdelsen af nogle erhvervsori
enteringstimer (hvor problemer som f.eks. leveomkostnin
ger under uddannelse bliver taget op). De kollektive vej
ledningstimer (som maksimalt må andrage 2o timer i skole
forløbet) indebærer ikke ekstratimer i forhold til det 
normale timetal; de tages nemlig fra de andre fags time
tal .
Den individuelle vejledning falder i to afdelinger: vej
ledning om spørgsmål, som gælder det igangværende uddan
nelsesforløb i gymnasiet eller HF, og vejledning, som ved
rører spørgsmål i forbindelse med den kommende uddannelse. 
I disse tider med arbejdsløshed og adgangsbegrænsning er 
det naturligvis meget vigtigt, at man har mulighed for at 
få en god vejledning med hensyn til mulighederne for at 
komme ind på de forskellige uddannelsessteder og med hen
syn til beskæftigelsesudsigterne. Men også en vejledning 
med hensyn til den igangværende gymnasie- eller HF-uddan- 
nelse kan undertiden være et påtrængende behov. Hvis man 
i denne forbindelse som elev/HF-studerende ønsker at få
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råd eller bistand i spørgsmål, som ikke er snævert knyt
tet til et fag (et sådant spørgsmål vil det nemlig - i 
alt fald i første omgang være naturligt at tale med fag
læreren om), henvender man sig til studievejledningen. 
Den vejledning, man kan få, behøver ikke alene at dreje 
sig om ens studium i mere snæver forstand: den kan også 
vedrøre sociale og økonomiske forhold. Mange gange vil 
alene en drøftelse med studievejlederen kunne bidrage væ
senligt til en afklaring af problemerne. Er der tale om, 
at man har brug for ekspertassistance på det økonomiske/ 
sociale område, vil det normalt ligge udenfor studievej
ledernes muligheder selv at yde denne; men de kan da hen
vise til de rette hjælpeorganer (f.eks. socialforvaltnin
gen).
I situationer, hvor man er begyndt at overveje at afbry
de sit skoleforløb, fordi man ikke synes, det går godt 
nok, vil det være oplagt at henvende sig for at få en snak 
med en studievejleder. Hans/hendes formål med en sådan 
samtale vil ikke være at snakke en fra ens forehavende, 
men at klarlægge for en, hvilke muligheder man reelt har. 
Det almindeligste i forbindelse med individuel vejledning 
vil være, at man selv henvender sig til studievejlednin
gen, når man trænger til at få et eller andet spørgsmål 
belyst. Imidlertid kan der også være tale om, at studie
vejlederen tager initiativet til en samtale med en. For
målet vil imidlertid altid være - hvadenten initiativet 
kommer fra den ene eller den anden - at yde vejledning. 
Studievejledningen er blevet indført på gymnasiet/HF-kur- 
set for elevernes/de studerendes skyld, og studievejle
derne kunne godt ønske sig at blive brugt i endnu højere 
grad af eleverne/de studerende på disses eget initiativ.

SYGDOM
Hvis en elev lider af sygdom ellei’ skavanker, som kræver 
et særligt hensyn eller særlig opmærksomhed, bør skolen 
have besked om det, ligesom skolen bør underrettes, hvis 
en elev må forsømme i længere tid, eller hvis der opstår 
smitsom sygdom i hjemmet.
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Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme i længere tid 
end 3 sammenhængende skoleuger, har skolen mulighed for 
at iværksætte en hjælpeundervisning i et vist omfang. Det
te forudsætter lægeattest.

TELEFON
Varde Gymnasium: o5 22 16 11
Lærerværelset: o5 22 18 93
Pedel: o5 22 lo 06
Elevernes mønttelefon: o5 22 11 69
Skolens kontor kan kun i undtagelsestilfælde påtage sig 
at ekspedere telefonbesked til eleverne.

TOBAKSRYGNING
Ikke-rygerne har al ret og fornuft på deres side i deres 
ønske om ikke at blive generet af rygerne: Rygning kan 
ikke foregå under aktiviteter, hvortil der er mødepligt. 
Eleverne har ønsket, at der ikke ryges i Kantinen i fro
kostfrikvarteret og ikke i Centralgarderoben inden for 
boksene. Rygning er heller ikke tilladt i Festsalen.

TUTORER
Under ledelse af studievejlederne fungerer et antal ele
ver fra skolens ældre klasser som hjælpere for eleverne 
i de forskellige nye klasser, således at nye elever hurti
gere og lettere kan finde sig tilpas på skolen og finde 
en fornuftig arbejdsrytme. Sådanne hjælpere kalder vi, 
indtil vi kan finde på en bedre betegnelse, tutorer.

UDMELDELSE
bør kun ske efter forudgående samtale med rektor og/eller 
studievejleder og skal ske skriftligt. For endnu ikke 
18-årige elever kræves skriftlig meddelelse fra hjemmet.

UNDERVISNINGSMIDLER
i form af bøger, duplikeret materiale, skrivepapir i et 
vist omfang, lommeregnere m.m. udlånes gratis til elever
ne. Eleverne er ansvarlige for det udlånte materiale og 
skal sørge for, at det ikke udsættes for overlast eller
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unødigt slid. Bøger skal forsynes med lånerens navn, klas
se og med årstal, og låneren skal binde dem ind med et be
skyttende omslag. Hvis udlånt materiale bortkommer eller 
lider urimelig overlast, vil låneren normalt være erstat
ningspligtig. Det er tilladt at foretage tilskrivninger 
med blød blyant i de udlånte bøger, men ved afleveringen 
skal bøgerne være renviskede.

VELFÆRDSKASSEN
administreres af Fællesudvalget. Den får sine midler fra 
velyndere, forskellige overskud fra fester, køkkensalg o. 
lign, og kan yde pengehjælp i beskedent omfang i en række 
tilfælde, hvor det ikke er muligt at få dækket udgifterne 
af de offentlige kasser. Velfærdskassen har således ydet 
mindre korte lån til elever, som er kommet i akutte øko
nomiske vanskeligheder og ikke har kunnet få øjeblikkelig 
støtte fra andre steder, den kan yde støtte til "lektie- 
hjælp”, som anvises af studievejlederne i tilfælde, hvor 
der ikke kan skaffes sygeundervisning, og den har ydet 
bidrag til anskaffelse af kunstgenstande til udsmykning 
af skolen og bidrag til afholdelse af temaarrangementer.

VÆRDIGENSTANDE
og penge bør ikke efterlades i Centralgarderoben, som er 
åben for hvem som helst dagen igennem. Hvis det er nød
vendigt for elever at medbringe værdigenstande eller stør
re pengebeløb, kan de som regel få dem deponeret på sko
lens kontor.

WARWATH
er en af de ældst kendte måder at stave Varde bys navn på. 
Men det er også navnet på Varde Gymnasiums elevforening. 
Warwath vælger bestyrelse hvert år 1 begyndelsen af sko
leåret. Den arrangerer elevfester, koncerter og sommeti
der også foredrag og andre arrangementer for skolens ele
ver uden for den almindelige skoletid.
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