
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SkcUp^.

TØNDER STATSSKOLE
OG HF-KURSUS

1980
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



INDHOLD

Velkommen til Tønder Statsskole .................................... 3

Skolens struktur ...............................  4

Eksamensordningen i gymnasiet .................................... 6

Eksamensordningen i HF ................................................... 9

Ordensregler ............................................................................. 10

Bogordning ............................................................    13

Temadage .................................................................................. 13

Film- og TV-kundskab .......................................................... 15

Skolekomedien ........................................................................ 18

Øvrige aktiviteter ................................................................... 20

Eleverne ...................................................................................... 23

Skolens lærere og fagfordeling ............................................ 36

Ændringer i lærerkollegiet i årets løb.................................. 43

Af skolens dagbog ................................................................... 44

Ferier og fridage ........................................................................ 48



TØNDER STATSSKOLE
OG HF-KURSUS

Introduktionsskrift
1980

VED

HANS OTTO JENSEN

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI A-S - TØNDER



Rektors træffetid: 
Hver skoledag kl. 13-14. 

Desuden mandag den 23. juni kl. 13-14.

Rektors telefon:
Tønder 72 10 28, privat 72 29 49.

Lærerne kaldes på 72 18 21.

Studievejledere: 
Træffetid mandag kl. 13,35-14,30. 

Tlf. 72 18 21.

Pedel Laust Andersen: Tlf. 72 26 95



Velkommen til de nye elever
Første del af dette hæfte er indrettet som en art introduktions
skrift, der forhåbentlig vil kunne fortælle dig noget nyttigt om, 
hvilke muligheder Tønder Statsskole kan byde dig og dine kam
merater. Du vil her finde samlede oplysninger om skolens op
bygning, om gren- og fagvalg, eksamensordninger, samt om de 
gældende ordensregler. Det er vort håb, at denne del af skriftet 
vil kunne tjene som en art håndbog, der vil kunne bidrage til at 
gøre overgangen til din nye arbejdsplads let og forholdsvis 
smertefri.

Af pladshensyn har vi dog i år måttet stryge oplysningerne 
om de økonomiske støttemuligheder (Statens Uddannelsesstøtte, 
ungdomsydelsen, befordringsgodtgørelse og diverse legater), om 
skolens styrelse, samt om de forskellige faciliteter, vi kan byde 
vore elever (frokoststue, bibliotek, »studieområde«, elevrådslo
kale m.v.). Oplysninger om disse ting vil du kunne finde i sko
lens alfabetiske introduktionsskrift »Værd at vide«.

Anden del af årsskriftet er en tilbageskuende beretning om, 
hvad der er sket på skolen i det år, der nu er ved at være slut. 
Du vil her kunne finde elev- og lærerfortegnelse, meddelelser om 
arbejdet i elevråd, skoleblad og skolens forskellige foreninger, 
samt en dagbog med årets vigtigste begivenheder.

Derimod har vi ikke ønsket at genoplive tidligere tiders års
skrifters tørre opremsning af, hvad der er læst og hvad der op
gives til eksamen i de forskellige fag og klasser. I stedet har vi 
valgt at bringe korte artikler om nogle af skolens specielle akti
viteter. I år rummer årsskriftet således beretninger om skolens 
forsøgsundervisning i filmorientering, om temadagene i november 
f.å. og om indstuderingen af sidste års skolekomedie.

Kort sagt: Hvis du giver dig tid til at gennemlæse de efterføl
gende sider, vil du derved kunne få besked om en række forhold 
på Tønder Statsskole, som du ellers først vil vide noget om, når 
du har opholdt dig på skolen i længere itid.

Hans Otto Jensen.
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Skolens struktur
Tønder Statsskole består af et fuldt udbygget to-sporet kursus til 
Højere Forberedelseseksamen, samt en gymnasieafdeling med 
sproglig og matematisk linie.

Valgmuligheder
I 1. gymnasieklasse kan eleverne vælge mellem en sproglig og 
en matematisk linie. Eleverne på den sidstnævnte linie skal der
til vælge, om de ønsker at læse engelsk eller tysk som andet 
fremmedsprog.

Ved overgangen til 2. gymnasieklasse skal eleverne vælge, om 
de ønsker undervisning i musik/sang, i formning/kunstforståelse 
eller i film- og tv-kundskab. Dertil vil den matematiske linie, når 
forholdene tillader det, og der er elever og lærere til det, kunne 
deles i en matematisk-fysisk, en naturfaglig og en samfundsfag
lig gren. Den sproglige linie kan tilsvarende deles i en nysprog
lig, en klassisk sproglig, en musiksproglig og en samfundssprog
lig gren.

Tønder Statsskole kan byde på fem af disse grene, idet den 
sproglige linie er delt i en nysproglig og en samfundssproglig 
gren, mens der på den matematiske linie findes en naturfaglig, 
en matematisk-fysisk og en samfundsmatematisk gren.

Den matematisk-fysiske og den nysproglige gren svarer ret 
nøje til den gamle gymnasieordnings matematiske og nysprog
lige linier. Den naturfaglige, den samfundssproglige og den sam
fundsmatematiske gren er derimod nyskabelser, der for første 
gang er oprettet her ved skolen henholdsvis i 1967, 1974 og 
1975.

Den samfundssproglige gren afviger fra den nysproglige ved, 
at hovedvægten lægges på samfundsfag med særdisciplinerne 
økonomi, sociologi, politologi og international politik, ligesom 
faget geografi fortsætter i 2. og 3. g. Timerne hertil tages hoved
sagelig fra sprogfagene, sådan som det fremgår af nedenstående 
skema over særfagene på de to grene:
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nysproglig samfundssprog
gren lig gren

2-g 3-g 2-g 3-g
Engelsk 4 6 3 51
Tysk 3 5 0 0
Latin 4 0 0 0
Samfundsfag 0 1 5 5
Geografi 0 0 3 2

1 Eventuelt tysk

Den naturfaglige gren afviger fra den matematisk-fysiske ved, 
at hovedvægten lægges på faget: biologi med biokemi, der ind
føres fra 2. g, samt ved, at faget geografi fortsætter op i 3. g, 
sådan som det fremgår af nedenstående skema over timeforde
lingen for de matematisk-naturvidenskabelige fag på de to grene:

matematisk- naturfaglig

Matematik

fysisk gren
2. g 3. g

5 6

gren
2 . g 3. g

3 3
Fysik 3 5 2 2
Geografi 3 0 3 2
Biologi 0 3 3 7

Den samfundsmatematiske gren har samme timetal i sam
fundsfag og geografi som den samfundssproglige. I matematik 
og fysik har den samme timetal som den naturfaglige, mens den 
i faget biologi følger den matematisk-fysiske. Endelig får de sam
fundsmatematiske elever 2 timer færre i kemi i 2. g sammen
lignet med de to andre matematiske grene.

matematisk- samfunds

Matematik

fysisk gren
2- g 3. g

5 6

matematisk gren
2- g 3. g

3 3
Fysik 3 5 2 2
Kemi 3 0 1 0
Biologi 0 3 0 3
Geografi 3 0 3 2
Samfundsfag 0 1 5 5
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Højere Forberedelseseksamen
omfatter en række fag, der er fælles for alle. Disse fællesfag er. 
dansk, religion, historie, biologi, geografi, matematik, engelsk, 
tysk, samfundsfag, musik/formning og idræt.

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud 
fra evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svaren
de til mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fælles
fagene mere indgående behandlet eller andre fag.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, ud
videt tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet 
formning 8, udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (fransk) 11, fy
sik 14, kemi 10, psykologi 6.

Inden 1. semester skal eleven vælge, om han ønsker musik el
ler formning som fællesfag. Før 2. semester skal han afgøre, om 
han ønsker nogen af tilvalgsfagene engelsk, fransk og fysik. Un
dervisningen i de øvrige tilvalgsfag begynder i 3. semester.

Eksamensordningen i gymnasiet
Enhver gymnasieelev skal til studentereksamen aflægge 10 prø
ver. På hver gren er der to (skriftlige) prøver, som kun giver én 
medtællende karakter, således at antallet af eksamenskarakterer 
bliver i alt 9. I de eksamensfag, hvor der ikke afholdes prøve, 
overføres årskarakteren som eksamenskarakter. I faget religion 
gives der én medtællende årskarakter.

Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i føl
gende fag:
1. g nysproglig: geografi.
1. g matematisk: engelsk/tysk.

Efter 2. gymnasieklasse afsluttes følgende fag med studenter
eksamen:
2. g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik.
2. g samfundssproglig: oltidtidskundskab, matematik.
2. g matematisk/fysisk: kemi, oldtidskundskab, geografi.
2. g naturfaglig og 2. g samfundsmatematisk: kemi, oldtidskund

skab.

6



De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.

Det bemærkes dog, at sproglige elever, der har valgt den sam
fundsfaglige gren, vil få årskaraktererne fra 1. g i latin og tysk 
(engelsk) overført som årskarakterer på det endelige studenterek
samensbevis. På den samfundssproglige gren afholdes der ikke 
studentereksamen i disse fag.

Reeksamination
For de fag, der efter 1. eller 2. gymnasieklasse afsluttes med stu
dentereksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:

En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen 
har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at komme til ny 
prøve i faget i august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at blive underkastet en prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenter
eksamen. Denne prøve tæller med blandt de 10 prøver, der kræ
ves aflagt, for at man kan bestå studentereksamen.

En elev, der efter de nævnte regler ønsker at gå op til reeksa
mination, skal give skolen meddelelse herom inden eksamenster
minens afslutning. Eksamenskarakteren bliver da den ved re
eksaminationen opnåede.

Sygeeksamen
Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret i at fuld
føre eksamen, skal han snarest give skolen besked herom og ind
sende ansøgning om sygeeksamen med tilhørende lægeattest på 
en særlig blanket, som udleveres af skolen. Sygeeksamen om
fatter alle de prøver, som eksaminanden ikke har kunnet fuld
føre. Bemærk: en fuldført prøve kan ikke tages om.

Karakterskala og beståkriterier
Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 
1963 skal enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet udtryk
kes ved en af følgende karakterer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
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13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

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

tion.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

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

For at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige 
karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at sum
men af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis dette krav er opfyldt såvel for 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Oprykning til næste klasse
En elev, der på grund af for mange forsømmelser ikke er blevet 
indstillet til eksamen, kan ikke oprykkes i næste klasse. Det 
samme gælder en elev, der har meldt sig til reeksamination, men 
er udeblevet fra eksamen.

Derudover kan lærerforsamlingen henstille til en elev, at han 
går klassen om. I dette tilfælde træffes den endelige bestem
melse om oprykning af eleven og hans forældre.

Karakterbøger
Der gives karakterer til alle elever i gymnasieafdelingen i decem
ber. Ved skoleårets slutning gives der desuden års- og eksamens
karakterer.

Elever, der er fyldt 18 år, har ret til selv at underskrive deres 
karakterbøger. For elever under 18 år underskriver en af for
ældrene.

8



Eksamensordningen i HF
Eksamen afholdes i de enkelte fag ved udgangen af det seme
ster, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er dog ikke eks
amen i fællesfagene musik, formning og idræt.

Timetallet i HF er som anført i nedenstående skema:

Fællesfag: Antallet af ugentlige timer
1. se- 2. se- 3. se- 4. se-

mester mester mester mester
Dansk ........................ . 3 3 4 4
Religion ................... 0 0 3 3
Historie ................... 3 3 3 3
Biologi ........................ . 3 2 0 0
Geografi ................... . 3 2 0 0
Matematik .............. . 5 5 0 0
Engelsk ................... . 4 3 4 4
Tysk ........................ . 3 3 0 0
Samfundsfag .......... . 2 2 0 0
Musik/Formning .... . 2 2 0 0
Idræt ........................ 2 2 0 0

Tilvalgsfag: Timetal Pointtal
Biologi ..................... . 0 0 4 4 8
Matematik ................ . 0 0 6 6 12
Engelsk ..................... . 4 4 7 7 7
Tysk ......................... . 0 0 5 5 10
Samfundsfag ........... 0 0 3 3 6
Musik ......................... . 0 0 4 4 8
Formning ................ . 0 0 4 4 8
Idræt ......................... . 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog...... . 0 3 4 4 11
Fysik ......................... . 0 3 6 5 14
Kemi ......................... . 0 0 5 5 10
Psykologi ................ . 0 0 3 3 6

Hver HF-studerende skal desuden udarbejde en større skriftlig 
opgave i et af de fag, hvori den pågældende bliver undervist i 
2. kursusår (eller i faget geografi!). Eleven får en uge til den en
delige udformning af opgaven.

9



I denne »specialeuge« suspenderes undervisningen for 2. HF's 
vedkommende. Tidspunktet for specialeugen fastsættes af sko
len inden for perioden fra 1. december til udgangen af februar.

Som forberedelse til speciale-arbejdet skal hver enkelt HF-stu- 
derende i sidste halvdel af 2. semester udarbejde en større skrift
lig opgave i historie og i begyndelsen af 3. semester en tilsva
rende opgave i dansk. Den nævnte opgave i historie skal fremvi
ses ved den mundtlige prøve i faget.

Sygeeksamen, karakterskala og beståkriterier
Reglerne er stort set de samme som ved studentereksamen.

Reeksamination og omeksamen
En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, men ikke har 
bestået eksamen, kan indstille sig til prøve i et eller flere fag ved 
den sygeeksamen, der afholdes i august-september.

I øvrigt kan en eksaminand, der ønsker at forbedre sit eksa
mensresultat, som selvstuderende gå op til eksamen i et eller flere 
fag ved den næste ordinære eksamen (maj-juni). Eksamen i de 
fag, der afsluttes efter 2. semester, vil dog kunne tages om i aug. 
—sept., hvis eksaminanden har fået karakteren 00 eller 03 i ved
kommende fag.

Ordensregler
Som i alle de øvrige forhold er de tilgrundliggende regler fast
lagt af de centrale myndigheder, undervisningsministeriet og di
rektoratet, gennem bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulærskri
velser.

Det er heri fastslået, at der er mødepligt såvel for eleverne i 
HF-kurset som for gymnasieeleverne. Antager en gymnasieelevs 
forsømmelser et betænkeligt omfang, skal rektor 1) advare ele
ven mundtligt og 2) derefter sende eleven (hjemmet) en skrift
lig advarsel. Hvis forsømmelserne alligevel fortsætter, skal 3) 
lærerforsamlingen afgøre, om det skal indstilles til direktoratet, 
at eleven ikke får tilladelse til at gå op til eksamen. En elev, der 
ikke har fået denne tilladelse, vil ikke kunne fortsætte i næste 
klasse.
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For HF-afdelingen gælder tilsvarende, omend lidt skarpere reg
ler. I den nye bekendtgørelses § 5 hedder det således: »De stude
rende har pligt til at deltage i kursusundervisningen i fællesfag 
og i de tilvalgsfag, som de har tilmeldt sig, og til at udføre de 
skriftlige arbejder, som forlanges. Tilsidesættelse af denne pligt 
kan medføre bortvisning«.

Sygdom
Straks når en elev møder igen efter en sygeperiode, skal han 
medbringe en sygeseddel, som i første frikvarter afleveres på in
spektors kontor. For elever under 18 år skal sygesedlen udfær
diges af en af forældrene. Elever på 18 år og derover kan vælge 
mellem selv at skrive sygeseddel (skolen udleverer blanket) eller 
fortsat at lade forældrene skrive den; men valget er endeligt. 
Man kan ikke skifte fra den ene ordning til den anden. Elever, 
der er kommet for sent, skal samme dag henvende sig på rek
tors eller inspektors kontor og give oplysning om grunden. Hvis 
en elev på grund af pludselig sygdom ønsker at tage hjem i løbet 
af skoledagen, må han henvende sig til rektor eller den lærer, han 
skulle have haft, medbringende klasseprotokollen. På tilsvarende 
måde forholder man sig, hvis man ønsker at konsultere læge i 
skoletiden.

Fritagelse for gymnastik
En elev vil på grund af sygdom kunne opnå fritagelse for le
gemsøvelser for en uge ad gangen - dog højst i 4 uger. Ønskes 
en sådan fritagelse, må eleven, hvis han er under 18 år, møde 
med en skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der er over 18 
år, har ret til selv at udfærdige anmodningen. Fritagelse ud over 
de 4 uger gives kun efter lægeattest. Denne udfærdiges på en 
særlig blanket, der udleveres på inspektionskontoret. Eleven må 
selv betale lægeattesten.

I øvrigt har skolens samarbejdsudvalg den 18. april 1974 udar
bejdet følgende ordensregler, der er gældende specielt for Tønder 
Statsskole:

1. Bortset fra ferier og fridage har skolens elever ubetinget mø
depligt. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom.
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Elever, der har måttet forsømme skolen p.gr. af sygdom, 
skal, når de igen møder, aflevere en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Elever, der er 
gift eller fyldt 18 år, kan dog vælge selv at skrive disse syge- 
sedler. Blanketter hertil udleveres på inspektors kontor. Til 
enhver forsømmelse, der ikke skyldes sygdom eller anden 
uforudset, tvingende årsag, må rektors tilladelse indhentes 
senest dagen før, og der må foreligge vægtige grunde, for at 
den kan gives.

2. Eleverne skal møde rettidigt til hver time. Hvis en elev er 
kommet for sent, må han/hun samme dag henvende sig på 
rektors kontor og give oplysning om grunden.

3. Hvis en elev på grund af pludselig sygdom ønsker at forlade 
skolen i løbet af skoledagen, må han/hun henvende sig til 
rektor eller til den lærer, han/hun skulle have haft, for at 
blive noteret i klasseprotokollen.

4. Eleverne har normalt ret til at opholde sig i klasseværelset i 
frikvartererne; - dette må dog ikke blive til hinder for den 
normale og tilstrækkelige udluftning af lokalet.
Det er tilladt eleverne at forlade skolens område i frikvarte
rerne og fritimerne.

5. Har en elev af en eller anden grund ikke kunnet udføre sit 
hjemmearbejde, skal meddelelse herom gives til den pågæl
dende lærer før timens begyndelse.

6. Skolens bøger skal være forsynet med bind og navn (klasse). 
Skolen påtager sig ikke ansvar for glemte eller bortkomne 
sager.

7. Indsamlinger må ikke finde sted uden samarbejdsudvalgets 
tilladelse. Det frarådes at efterlade penge, ure o.lign, i over
tøj eller mapper. Medbragte værdigenstande kan deponeres 
hos en af de inspektionshavende lærere.

8. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar vil 
blive forlangt erstattet.

9. Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården og i frokoststuen 
(dog ikke i spisefrikvarteret).

10.1 tilfælde af flytning skal den nye adresse straks meddeles til 
skolens kontor.
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Bogordning
Lærebøger, håndbøger m.v. stilles til rådighed for eleverne som 
lån. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og even
tuel mishandling vil medføre erstatningskrav. Da skolens mulig
heder for at forny og supplere bogbestanden selvsagt er begræn
set, skal bøgerne være forsynet med et solidt omslag, og eleven 
skal notere sit navn på titelbladet. Der må derudover ikke note
res eller skrives til uden lærernes udtrykkelige anvisning.

Ved skoleårets begyndelse udleveres til hver elev en pakke 
med stilehæfter, kladdepapir m.v. i et omfang, der skønnes nød
vendigt til dækning af årets forbrug. I forbindelse med prøver o. 
lign, udleveres papirmateriale særskilt. Hvad eleven derudover 
måtte få brug for, indkøbes for egen regning, evt. ved elevrå
dets mellemkomst.

Temadage
Efter at man i 1977 havde forsøgt sig med det meget brede tema 
»vækst«, koncentrerede man sig i 1978 om et geografisk afgræn
set område, »Tønder amt som lokalsamfund«. Ud fra dette efter 
nogles mening noget navlebeskuende perspektiv blev så emner 
af ofte meget almengyldig karakter belyst indgående, således 
»forurening«, »arbejdsløshed«, »politiske partier« og »boligfor
hold«.

Årets tema vælges efter diskussion i lærer- og elevråd af sam
arbejdsudvalget. Der var denne gang forslag om »Kina«, »Re
naissancen«, »Norden« og »Mindretal«. Det sidstnævnte emne 
blev foretrukket p.gr.a. dets almene karakter og muligheden for 
at belyse det ved lokale eller sublokale eksempler.

Rammen blev i delemne-forslags-fasen opfattet endog temme
lig bredt, men samtidig var der nogle udprægede favoritter: så
ledes havde 34 af eleverne det primære ønske at beskæftige sig 
med »Terrorister«, medens 33 havde sat kryds ved outsideren 
»Uddøende dyrearter«; også emner som »Sociale tabere«, »Negre 
i USA«, »Adfærdsvanskelige børn«, »Seksuelle mindretal«, 
»Kønsdiskriminering ved stillingsbesættelser«, »Indianere i USA« 
og »Tyske mindretal i Danmark« øvede en betydelig tiltrækning. 
En del, der var interesserede i forskellige religiøse mindretals for
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hold, blev formeret i større enheder og kunne derfor danne grup
per, medens emner som »Tilflyttere til Tønder« og »Færingerne« 
ikke syntes at interessere. For at sikre, at så mange som muligt 
kunne føle sig som aktive i gruppen, blev de store grupper delt 
op i flere mindre, selvstændige enheder; således formeredes der 
5 »Terrorister« og 4 »Uddøende dyrearter«. På denne måde blev 
de fleste grupper på under 10 deltagere, hvilket må siges at være 
ønskværdigt. Med en dramagruppe, der på udmærket vis sørgede 
for »opvarmning« hver morgen i Festsalen, en servicegruppe, der 
stod for klippe-klistre-sektoren og forsøgte at holde hus med 
båndoptagere m.v. samt en informationsgruppe, hvis væsentligste 
opgave det var dagligt at udgive »Temavisen«, dannedes ialt 38 
grupper, hvoraf mange med lærerdeltagelse.

For at ekskursioner med fagdelte klasser eller stamklasser ikke 
i alt for høj grad skal gribe vandaliserende ind i timeskemaet, var 
sådanne aktiviteter for 2.G's vedkommende i år henlagt til at 
skulle foregå i Temadagene (19.-23. nov.). Dette resulterede i, at 
man ved sammensætningen af grupperne måtte se bort fra elever 
(og lærere), der var på farten til Ruhr-Rhinen, London og Rom. 
Og da mange 3.G'ere i nogen grad fornemmede nærheden af den 
forestående terminsprøve, kom arbejdet i flere grupper til i måske 
lidt for udpræget grad at blive præget af begynderklasserne med 
deres manglende erfaring for de særlige arbejdsformer, temadage 
kan byde på.

For nogle gruppers vedkommende foregik en del af arbejdet 
i form af ekskursioner for egen regning til institutioner m.v. i 
Sønderjylland; andre havde inviteret specialister inden for deres 
felt til at møde frem på skolen og deltage i arbejdet. Overalt blev 
grupperne mødt med venlighed og hjælp. Det samme gjaldt, når 
temadags-udvalget (sammensat af 4 elever og 4 lærere) henvend
te sig for at formå enkeltpersoner til at medvirke ved de daglige 
»fællesarrangementer« (2 om fredagen), der var indlagt midt på 
dagen for at bringe en afveksling i arbejdet i grupperne. Således 
fortalte Günther Hintze om »Amnesty International«, Arne Dyhr- 
berg om »Truede og uddøende dyr«, Per Iwer Johannsen rede
gjorde for »Det tyske mindretal i Danmark«, Karen Merete Hen
riksen om »Transcendental Meditation«, og Lene Stevns fortalte 
om sine erfaringer med »De handicappede«; endelig gav Søren 
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Højmark et indblik vedrørende problemerne i forbindelse med 
»Palæstinenserne«.

Torsdag og fredag eftermiddag var der temadags-volleyball- 
turnering, og ugen sluttede med fest fredag aften; arr. elevfor
eningen FAKLEN under medvirken af dramagruppen.

Adskillige gruper fungerede godt og fik ved deres virke ind
blik i emner, der ikke specielt indgår i den daglige undervisning; 
de fik lært at arbejde på en måde, der muliggjorde fordybelse og 
leven-sig-ind i andres synsmåder. Men som allerede nævnt oven
for var ikke alle helt tilfredse med gruppernes sammensætning og 
arbejdsmuligheder, ligesom flere gav udtryk for, at det daglige 
»fællesarrangement« betød en uvedkommende afbrydelse i grup
pearbejdet, hvorfor tilslutningen til disse f.-a. da også kunne være 
ret beskeden. I mange grupper havde det knebet en del med at få 
valgt en leder, der kunne organisere det arbejde af f.eks. opsø
gende art, der skulle gå forud for de egentlige t.-d.; således kom 
flere grupper først i gang med biblioteksbesøg mandag morgen. 
Endelig må det anses for uheldigt, hvis en gruppe allerede fra 
starten lagde vægten på, at et væsentligt produkt af gruppens ar
bejde skulle være en planche, der over for andre skulle illustrere 
sider af gruppens arbejde.

Som generel indvending fremføres, at arbejdet i mange grup
per ikke rummer nogen egentlig fornyelse, men ret beset svarer 
til dagligdagen: sidde og læse-skrive-snakke (»Ny vin på alt for 
gamle flasker«). Skal vi da i fremtiden helt afskaffe temadage? 
eller nøjes med at afholde dem hvertandet år (så hver elev får 
prøvet det mindst 1 gang) ? eller prøve at give dagene et radikalt 
nyt indhold, der i højere grad lægger op til at aktivisere så vidt 
muligt samtlige elever og lærere under en Drama/Aktivitets
ramme, hvori grupperne helliger sig instruktion af et scenisk 
stykke, fremstiller bildende kunst, øver et kor-/orkester-værk 
o.lign.?

Bent Valeur.

Om faget film- og TV-kundskab
På alle landets gymnasier har eleverne mulighed for at vælge 
mellem fagene musik og formning i 2. og 3. gymnasieklasse. 12 
gymnasier, heriblandt Tønder Statsskole, kan endvidere tilbyde 
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faget film- og tv-kundskab som en tredje valgmulighed. De ydre 
rammer for de tre fag er ens: 2 timer ugentligt i 2.g, 1 time i 3.g, 
samt ingen eksamen. Film- og tv-kundskab er imidlertid et for
søgsfag, hvilket indebærer, at der med lærerrådets billigelse skal 
ansøges om tilladelse til oprettelse af faget. Eventuelt giver direk
toratet derefter tilladelse til gennemførelse af ét forløb under for
udsætning af, at holdet kommer til at bestå af mindst 16 og højst 
24 elever. Endvidere skal der efter hver forsøgsperiode udarbejdes 
en rapport, som vil indgå i direktoratets overvejelser vedrørende 
fagets fremtidige status inden for gymnasieskolen.

Fagets forsøgsbekendtgørelse foreskriver to hovedpunkter til
godeset i undervisningen: praktisk film og/eller tv, samt film
analyse. Sammenlignes der med faget dansk, svarer det første 
punkt groft sagt til stilskrivning, det andet til tekstlæsning. Det 
giver derfor sig selv, at man fx ikke bliver instruktør af at gå på 
et filmhold, lige så lidt som det er hensigten at skabe forfattere 
gennem stilskrivning. Formålet med det praktiske film- og tv- 
arbejde er derimod at prøve at udtrykke sig i levende billeder for 
derigennem bl.a. at lære noget om mediernes 'sprog' og væsen. 
Dette skulle så igen gerne medføre, at man kommer til at se mere 
vidende og kritisk på alle de professionelle billedprodukter, vi 
dagligt udsættes for.

Ved selv at have et smalfilmskamera i hånden eller et tv-kame- 
ra på skulderen opdager man, hvor let det er at arrangere virke
ligheden efter sit eget hoved. Det er fx ikke ligegyldigt, hvor ka
meraet er placeret i forhold til motivet, hvilken belysning, klippe
rytme og lydside man anvender. Men fordi det filmede ligner 
virkeligheden så utroligt godt, er vi som publikum tilbøjelige til 
at godtage mange film og tv-produktioner som objektive og do
kumentariske fremstillinger. Ingen vil i vore dage tillægge de 
trykte medier, fx aviserne, ubetinget sandhedsværdi, hvorimod 
man om det fotografiske billede ofte hævder, at 'et billede ud
trykker mere end 1000 ord' og at 'et billede lyver ikke'.

Fagets andet hovedpunkt, filmanalyse og -teori, er i sig selv 
umådeligt stort, men indskrænkes dels af rent praktiske forhold 
(kun film, der enten foreligger på videobånd eller er nedkopieret 
til 16 mm-formatet, kan inddrages i undervisningen), dels af be
kendtgørelsens krav om, at filmanalysen tilrettelægges inden for 
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to områder, som vælges af eleverne i samarbejde med læreren. 
Som område kan man vælge en periode (fx dansk stumfilms stor
hedstid, den nye bølge i Frankrig), et tema (fx krig på film, kvin
der og film), en genre (fx dokumentarfilm, westerns), en instruk
tør eller producer, et land, en stilretning, mediepsykologi og på
virkningsteori (fx børn og medier, underholdningsvold) og tv- 
mediet (fx tv-avisen,seriefilm, fremtidens fjernsyn).

Størstedelen af undervisningsmaterialet udgøres som regel af 
kortfilm, der har den fordel, at man i én dobbelttime kan analy
sere og diskutere filmen umiddelbart efter forevisningen og om 
nødvendigt gentage (dele af) den. Men spillefilm bør selvsagt og
så indgå i de valgte områder i 2.g. Hertil kommer så en del skrift
ligt materiale, fx anmeldelser, oversigter, artikler og mere teknisk 
betonede forklaringer og instruktioner. Arbejdsformerne er de 
gængse inden for gymnasiet: klasseundervisning, gruppearbejde, 
diskussionsoplæg og elevforedrag. Specielt inden for det prakti
ske filmarbejde foregår der et intenst gruppearbejde. Ingen kan 
under normale forhold lave film eller fjernsyn alene, først og 
fremmest fordi der er så megen teknik indblandet, dernæst fordi 
vejen fra den første idé til premieren på den færdige film rum
mer mange faser: idé, synopsis, evt. research, drejebog, optagelse, 
klipning og lydsætning.

Alt i alt er det således ikke småting, faget søger at gabe over, 
men heroverfor må man sætte de ydre rammer som fx det be
grænsede timetal (hvilken lærer så ikke gerne, at hendes fag, 
gymnasiets bedste, havde dobbelt så mange timer?). At sider af 
faget også har en uomtvistelig underholdningsværdi skal man 
ikke kimse af, men ej heller køre frihjul på. Tværtimod er der 
grund til at betone, at netop i dette årti forestår der en formida
bel udvikling af billedmedierne med deraf følgende store, kom
plicerede og delvis ukendte kulturpolitiske konsekvenser. Dan
skernes fj emsynsforbrug, der nu ligger på gennemsnitligt 13 timer 
om ugen, forventes således at stige til det dobbelte i midten af 
80'erne. Satellitfjernsyn i Tyskland, Frankrig, Luxemburg og må
ske Skandinavien realiseres om få år, så alle kan se hinandens 
programmer. Dette vil give uanede, men ikke nødvendigvis al
sidige, mængder af programtilbud og påvirkningsmuligheder. 
Filmindustriens koncentrationsudvikling vil fortsætte med de for- 
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dele, det giver filmbranchen, og de tvivlsomme virkninger, det 
giver forbrugerne.

Faget kan her, i det øjeblik det måtte indgå som almindeligt 
fag i undervisningssystemet, i bedste fald være med til at fungere 
som 'værn' (afdramatisering af mediet, opøvelse af bevidst og 
kritisk sans) mod det verdensomspændende billedbombardement. 
Samtidig kan faget i høj grad tænkes at kunne medvirke til en 
decentralisering og demokratisering af medierne (fx lokal- og 
nær-tv, film- og videotek'er, workshops) og dermed skabe en 
mere aktiv, engageret og skabende holdning til de medier, som 
allerede nu, men ikke mindre i fremtiden, spiller en væsentlig 
rolle i samfundet og for vores erkendelse af omverdenen.

Frederik Vest-Hansen.

Skolekomedien
I en dansktime sidst i september blev nogle elever fra 2.b sendt 
afsted for at hverve interesserede l.hf'ere og 2.g'ere til den årlige 
skolekomedie, som undertegnede skulle forsøge at instruere. Ikke 
mindre 51 meldte sig, heraf 32 som skuespillere in spe. Stykket 
skulle altså være et større optrin med mindst 32 roller!

Valget faldt på Sven Holms »Struensee var her«, på trods af at 
dette stykke syntes at give store problemer. Dels skulle der hele 
tiden være to selvstændige spil, et på hver scenehalvdel, og dels 
skulle scenerne foregå til søs, i hestevogn, i naturen, på slotte og 
på bordel. Endelig fordredes der ildeffekter, som krævede med
lemmer af Tønder brandværns aktive indsats bag kulisserne un
der opførelsen.

Men kulissegruppen, rekvisitgruppen, lydgruppen og lysgrup
pen fik løst problemerne, og stykket viste sig at være i besiddelse 
af den store kvalitet, at det blev bedre, jo mere man arbejdede 
med det.

Så snart rollerne var blevet besat, så vidt muligt ved frit valg, 
begyndte vi at indøve stykket. Først roligt og afslappet, optrin 
for optrin, men efterhånden som tiden nærmede sig stadigt mere 
energisk - ikke alene af tidsnød, men også af utålmodighed efter 
at opleve det færdige resultat. Jo mere tingene tog form, des mere 
voksede iveren. De sidste 14 dage var der øvelser næsten hver
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Scene fra »Struensee var her«: Christian VII med venner på besøg hos 
Støvlet-Cathrine.

anden dag, og alle grupper var i fuldt sving.
Premieren og årets første snestorm faldt uheldigvis sammen, 

hvilket sørgede for dramatikken til sidste minut. En overgang 
syntes stykket at måtte aflyses, men kun en skuespiller kunne 
ikke nå frem, og stykket blev spillet for fuldt hus på Tønderhus, 
på trods >af at samtlige veje omkring Tønder på det tidspunkt var 
lukket af sne.

Noget af det mest spændende ved at være med i skolekomedien 
er nok det at mærke, hvordan samtlige bliver mere og mere op
slugt af arbejdet undervejs, og hvordan de mange forskellige ind
satser lidt efter lidt bliver til en helhed. Sliddet med replikker, be
vægelser og udtryk i et klasselokale efter skoletid er glemt, når 
først scenen spilles i sin sammenhæng med kostumer og kulisser. 
Til sidst synes alle at overgå sig selv.

I løbet af de måneder, det hele varer, bliver der udfoldet talrige 
evner og talenter, som man ikke aner eksistensen af til daglig, og 
der opstår et kammeratskab på tværs af klasserne, som gør arbej
det med skolekomedien til en af skoleårets helt store oplevelser.

Næste års l.hf'ere og 2.g'ere har noget at glæde sig til!
Jens Frørup Madsen.
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Øvrige aktiviteter
Kor (KC+MH)

Koret har i år bestået øf 25 deltagere, der har haft en ugentlig 
prøveaften. Hovedopgaven har været Mozarts store c-mol messe, 
der opførtes ved tre koncerter i marts måned i samarbejde med 
de øvrige syd- og sønderjyske gymnasiers kor og Sønderjyllands 
Symfoniorkester under ledelse af Michael Schønwandt og med 
svenske og danske solister. Herudover har koret deltaget i arran
gementet »Sang og musik 80« i Tønder med en afdeling swing
numre.

Studievejledning i gymnasiet og HF
Mange elever har - som vanligt - benyttet sig af muligheden for 
at få individuel hjælp og vejledning hos skolens studievejledere 
(angående kontortider: se opslag på døren).

Desuden har studievejlederne foranstaltet eller medvirket ved 
en række kollektive arrangementer:

1 .-2. HF: Der er i hver klasse givet en kort indføring i alminde
lige studietekniske principper og arbejdsmetoder, og 
tilvalgsproblematikken er gennemgået.

l .g: Hver klasse har haft timer i studieteknik. Med henblik
på grenvalget har der været afholdt et orienterende 
aftenmøde og 3—4 timer i hver klasse.

2 .—3.g: Klasserne har haft timer i erhvervsorientering. Hoved
vægten er lagt i 2.g.

Endvidere har mange elever i 2.-3.g og i 1.—2.HF deltaget i føl
gende arrangementer på og uden forskolen:
1. En lørdagsekskursion til Odense Universitetscenter 

med orientering om alle universitetsuddannelserne i 
Odense og om socionomuddannelsen.

2. Studieorienterende samtaler i 3 timer i skoletiden med 
studerende fra Århus, Odense og København.

3. En lørdagsekskursion til Århus Universitet med focus 
på de naturvidenskabelige studier, specielt datalogi, 
biologi og fysik.

4. En eftermiddagsekskursion til Esbjerg med besøg på 
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Børnehave- og Fritidspædagogseminariet, Den sociale 
Højskole og Musikkonservatoriet.

5. Et eftermiddagsarrangement på skolen, hvor eleverne 
kunne møde repræsentanter for nogle kortere uddan
nelser og for arbejdsmarkedet.

VH, KC, NF.

Tønder Statsskoles Hjælpefond
har i år modtaget bidrag fra forældrekredsen, Tønder kommune, 
Bredebro kommune, Løgumkloster kommune, Højer kommune, 
Skærbæk kommune, Tinglev kommune samt byens pengeinsti
tutter.

Vi er taknemlige for de modtagne beløb, som sætter os i stand 
til at gøre deltagelsen i ekskursioner, fællesarrangementer og 
sang- og sportsstævner økonomisk overkommelig for hjemmene.

»Tohu wa Bohu«
»Tohu wa Bohu« er et skoleblad for elever og lærere ved TS. I 
kraft af dette skulle det være et forum for debat og meningstil
kendegivelse i den forstand, at det skulle koordinere debatind
læg fra skolens elever. I realiteten bliver det dog ofte (altid?) til, 
at redaktionsstaben skriver næsten hele bladet — og det er jo lidt 
ensartet og trist både for redaktionsmedlemmer og læsere. Kort 
sagt bliver det ofte »tohu wa bohu«, der er hebraisk for tomt og 
øde.

En tilstand af »tohu wa bohu« (tomhed) oversættes ofte med 
ordet »kaos«, og sidste års redaktion kan garantere, at tomhed 
osse kan være en slags kaos. Men det ville jo unægteligt være en 
mere udfordrende og kreativ form for kaos, hvis den opstod fordi 
alle (eller i det mindste så mange som muligt) skolens elever fat
tede papir og pen og nedskrev det, hvis noget faldt dem for 
hjertet.

Indtil dette sker, må vi håbe på, at dette års redaktion trods 
alle forhindringer vil præstere at skabe nogle interessante skole
blade (i år er det blevet til 5). I den forbindelse vil jeg til slut på 
den gamle redaktions vegne opfordre alle, såvel nye/gamle elever 
som nye/gamle lærere, til at bidrage til at skolebladet i år får 
gode betingelser for at udkomme jævnligt og med varieret stof 
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dels ved at melde sig ind i redaktionen, der ved skoleårets slut
ning blev »skåret« ned til blot 5 personer, og dels ved at forfatte 
indlæg. Redaktionen.

»Faklen«
Faklen er en forening, der udelukkende består af elever. Faklen 
styres kollektivt, og alle der går på skolen kan deltage i dens 
møder.

Falklens formål er at arrangere kultursamvær (fester, debat
aftener m.m.).

Til skolens fødselsdag havde Faklen engageret »Ny Dag« til at 
spille. De har tidligere, med stor succes, været på skolen og suc
cessen gentog sig.

I efteråret arrangerede Faklen sammen med KFS en debat om
kring emnet »Udviklingslæren«.

I efteråret afholdt Faklen også en fest, hvor »Wild Remain« 
spillede. Hen mod jul havde Faklen to arrangementer: Juleklip 
og juleafslutning. Juleklip er en hyggelig komsammen med jule
klip og glög.

Tilslutningen til juleafslutningen var stor til trods for at mu
sikken ikke var, hvad vi (forventede. Fornylig afholdt vi en faste
lavnsfest, hvor »Out Skirts« spillede. Meget vellykket fest med 
godt overskud. Vi regner med at der bliver et pænt overskud til 
at starte på næste år, så Faklen også kan brænde næste år.

Bestyrelsen glæder sig til at få nye kræfter ind i Faklen.

Elevrådet
Elevrådet på Tønder Statsskole består af en repræsentant fra hver 
gymnasie- og HF-klasse, samt en ekstra repræsentant fra hver 
HF-årgang. Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser. 
Dette sker dels gennem det løbende arbejde i elevrådet, dels gen
nem forskellige udvalg på skolen og dels gennem de uddannelses
søgendes egne faglige organisationer DGS (Danske Gymnasie
elevers Sammenslutning) og LAK (Landssammenslutningen af 
Kursusstuderende).

Der har i det forløbne år været afholdt et elevrådsmøde ugent
ligt, og elevrådet har i år beskæftiget sig med f.eks. SV-aktioner, 
tema-dage, kantineoprettelse, fællesarrangementsordning m.m.
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Af udvalg bør samarbejdsudvalget her nævnes, da det er ud
valgt med den største kompetence på skolen. Det består af 4 ele
ver, 4 lærere og rektor som formand. Udvalget nedsætter under
udvalg til beskæftigelse med f.eks. temadage, fællesarrangemen
ter, byggesager m.m.

Der skal til slut kraftigt opfordres til at alle nye elever i det 
kommende år vil deltage aktivt i elevrådets arbejde, dels ved 
hurtigt at vælge en repræsentant, dels ved fremmøde til ethvert 
indkaldt møde, da disse faktorer er grundlaget for at elevrådet 
kan opretholdes.

Anette Randlev Johnsen.

»Fremtiden i vore hænder« (F1VH)
FIVH er en bevægelse, der er opstået i flere nordiske lande som 
resultat af mange menneskers læsning af nordmanden Erik Dam
mann's bog »Fremtiden i vore hænder«. Bevægelsen arbejder for 
ny livsstil, retfærdig ressourcefordeling og økologisk balance. 
Der har været FIVH'ere på skolen siden foråret '79, og vi er nu 
så mange medlemmer på Tønder-egnen, at vi i vinter har dannet 
en lokalgruppe af bevægelsen. Udover forskellige former for in
formationsvirksomhed kan følgende aktiviteter nævnes: studie
kreds, radioudsendelse, gågadekampagne m.m.

Lokalgruppen
v. Karen Valeur

Eleverne
Ved slutningen af forrige års beretning (1. maj 1979) var skolens 
elevtal 354. Efter bestået studentereksamen udgik 70 elever, efter 
bestået HF-eksamen udgik 41 elever. Siden sommerferien har 
skolen modtaget 183 indmeldelser, medens 14 elever har meldt 
sig ud.

Derefter er skolens elevtal (1. maj 1980) 412 (162 drenge og 250 
piger). Elevernes bopæl fordelt på kommuner 1. maj 1980 frem
går af nedenstående oversigt. (1. kolonne betegner antallet af 
elever i HF-klasserne, 2. kolonne gymnasieklasserne og 3. kolon
ne det samlede elevtal).
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Bov 2 0 2
Bredebro 4 17 21
Godthåb 0 1 1
Højer 14 26 40
Kolding 1 0 1
Løgumkloster 11 44 55
Nørre Rangstrup 4 8 12
Skærbæk 11 18 29
Tinglev 5 46 51
Tønder 36 154 190
Viborg 1 0 1
Virum 0 1 1
Sønderborg 1 0 1
Sydslesvig 3 0 3
U.S.A. 0 3 3
Canada 0 1 1
I alt 93 319 412

Hvor intet hjemsted er anført, bor faderen (forsørgeren) i Tønder. 
I de sproglige klasser (a+b) betyder S, at eleven er samfunds
sproglig, N, at eleven er nysproglig. I de matematiske klasser 
(x, y, z, u) betyder F, 'at eleven er matematisk/fysisk, N, at eleven 
er matematisk/naturfaglig, og S, at eleven er samfunds/matema- 
tisk.

3. gymnasieklasse
3a.

1. Pia Kragsig Christensen, 10.7.61 (Løgumkloster). N.
2. Lisbeth Bergishagen 'Dons, 9.10.60. S.
3. Nis Peter Fey, 27.11.59 (Hostrup). S.
4. Anne Strandgaard Hansen, 23.4.61 (Skærbæk). S.
5. Hanne Marie Holt, 30.3.61. S.
6. Christa B. Hørløck, 13.10.61 (Løgumkloster). N.
7. Hans Jørn Møller Jensen, 22.4.60. S.
8. Johannes Lausten Lydiksen, 14.3.60 (Gærup). S.
9. Helle Nolte, 6.9.60 (Løgumkloster). N.

10. Corinna Pedersen, 20.4.60. N.
11. Claus Piculell, 13.1.61 (Skærbæk). S.
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12. Mette Rossen, 6.5.60 (Travsted). N.
13. Karin Ryborg, 24.5.61 (Møgeltønder). N.
14. Ingrid Schmidt, 30.7.61 (Mjolden). S.
15. Per Thomsen, 16.6.60. S.
16. Susanne Thomsen, 6.5.60. S.
17. Birgitte Toldam, 24.7.60. N.
18. Esben Wolf, 18.11.61 (Jejsing). S.
19. Karin Wolgast, 31.7.61. N.

3b.
1. Henriette Diana Booi, 6.7.61 (Canada). S.
2. Bodil Christensen, 4.1.61 (Midtholm). S.
3. Lisbeth Christensen, 15.11.59 (Lendemark). N.
4. Lis Christiansen, 20.1.61. N.
5. Thea Lund Christiansen, 14.12.61. S.
6. Bodil Vestergaard Hansen, 8.9.61. N.
7. Joan Birkegaard Jensen, 18.8.60. S.
8. Peter Bruhn Jepsen, 16.4.60. S.
9. Mette Laursen, 10.1.61. N.

10. Jeanette Lorenzen, 5.5.61. N.
11. Marianne Rostgaard Pedersen, 9.5.60. S.

3x.
1. Tove Andersen, 22.9.60 (Øster Gammelby). N.
2. Jens Peder Kaag Bjerg, 12.11.60 (Hostrup). F.
3. Birgitte Beier Christiansen, 7.11.60. S.
4. Jytte Gellert, 24.8.60 (Ballum). F.
5. Flemming Andresen Gjelstrup, 16.6.60 (Bredebro). F.
6. Niels Erik Ibsen, 30.3.60 (Gærup). S.
7. Bjarne Ejnar Ipsen, 25.9.60. N.
8. Gerda Lausten, 24.4.60 (Gærup). F.
9. René A. Mortensen, 5.1.60 (Bredebro). F.

10. Karen Margrethe Nielsen, 14.4.61 (Højer). S.
11. Karsten Kastberg Nielsen, 2.1.62 (Højer). F.
12. Jan Mølhave Pedersen, 1.7.60. S.
13. Lars Frimodt Pedersen, 4.9.60 (Højer). F.
14. Mette Frimodt Pedersen, 24.9.61 (Højer). F.
15. Helle Kühn Petersen, 29.9.61 (Højer). N.
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16. Susanna Petersen, 21.11.60 (Øster Gammelby). F.
17. Hans Chresten Roost, 5.8.60. F.
18. Helen Lindholm Schmidt, 1.1.60 (Randerup). N.
19. Helle Sørensen, 21.3.60 (Sdr. Sejerslev). N.
20. Peter Sørensen, 6.7.60 (Nr. Vollum). F.

^y-
1. Jonna Christensen, 11.1.60 (Øster Højst). S.
2. Bodil Kragelund Hansen, 13.7.60 (Skærbæk). S.
3. Kirsten Hansen, 28.3.60. N.
4. Elsebeth Jacobsen, 25.9.61 (Sdr. Busholm). S.
5. Flemming Johannsen, 31.8.61 (Løgumkloster). F.
6. Anna Lis Lauridsen, 7.5.61 (Øster Højst). F.
7. Susanne Linnet, 27.9.60 (Møgeltønder). S.
8. Michael Lyngø, 6.4.61 (Løgumkloster). F.
9. Henrik Lüth, 20.9.61 (Løgumkloster). F.

10. Kim Printz Madsen, 28.4.60. F.
11. Pia Bech Madsen, 10.4.60 (Løgumgaard). S.
12. Peter Mamsen, 11.5.60 (Møgeltønder). F.
13. Inge Michelsen, 2.8.60 (Jejsing). S.
14. Christian Backer Mogensen, 2.8.61 (Løgumkloster). F.
15. Lene Nørup-Nielsen, 29.12.61 (Løgumkloster). F.
16. Laila Schmidt Nissen, 20.3.60 (Løgumkloster). F.
17. Reimer Olsen, 27.10.60 (Toftlund). F.
18. Dorit Pedersen, 3.2.62 (Løgumkloster). F.
19. Mogens Graversgaard Pedersen, 26.8.61. F.
20. Jan Junker Petersen, 25.11.60. F.
21. Ole Hjort Petersen, 8.7.59. S.
22. Isabel Straarup, 21.3.61 (Løgumkloster). N.

3z.
1. Mette Christesen, 10.8.61 (Rensmark). N.
2. Regine Hansen, 24.6.60 (Lendemark). F.
3. Ulla Oudrup Hansen, 12.10.61 (Visby). F.
4. Annegrete Jensen, 26.10.60. N.
5. Jens Wolf Jespersen, 3.9.61. F.
6. Anna Lagoni, 27.10.60 (Burkal). F.
7. Birgitte Lundsberg Madsen, 11.9.61. F.
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8. Jens Nielsen, 19.7.60 (Ravsted). S.
9. Morten Raffnsøe-Møller, 30.9.61. F.

10. Bjarne Riis, 8.7.61. N.
11. Karen Valeur, 8.10.61. F.
12. Jette Vinter-Jensen, 27.5.61. N.

2. gymnasieklasse
2a.

1. Berit Bork Andreasen, 11.8.62 (Løgumkloster). S.
2. Anne-Mette Christensen, 28.12.62. S.
3. Sanne Hermannsen, 4.8.61 (Løgumkloster). S.
4. Anette Jensen, 22.8.62 (Øster Højst). N.
5. Tine Aarup Jensen, 10.5.62 (Løgumkloster). N.
6. Lars Bojsen Jepsen, 26.1.62 (Løgumkloster). S.
7. Heidi Kühn, 6.10.61. N.
8. Merete Langwadt, 15.11.61. N.
9. Sonja Juhl Madsen, 11.11.62 (Løgumkloster). N.

10. Ulla Birthe Madsen, 31.10.62. S.
11. Gerda Memborg, 6.3.62. N.
12. Dorthe Müller, 14.9.61. S.
13. Marie Jensen Møller, 17.6.62 (Sølsted). N.
14. Ingeborg Kastberg Nielsen, 17.11.62. N.
15. Ellen Stougaard Pedersen, 12.9.62 (Højer). N.
16. Helle Merete Pedersen, 6.12.62. N.
17. Karen Brandt Petersen, 20.4.63. S.
18. Kirsten M. Raahauge, 19.11.62. N.
19. Hella Sørensen, 17.1.62. N.
20. Jane Troelsen, 8.8.61. N.

2b.
1. Helle Andersen, 23.6.62 (Højer). S.
2. Henriette Andersen, 7.8.61 (Skærbæk). N.
3. Willy Feddersen, 3.12.62 (Bylderup-Bov). S.
4. Hella Hansen, 13.10.61 (Rudbøl). N.
5. Lone Hansen, 24.10.61. N.
6. Hanne Dons Hørliick, 3.4.62 (Toftlund). S.
7. Kalerak Finn Ilium, 11.4.61 (Burkal). N.
8. Anna Merethe Merrild Jensen, 24.1.62 (St. Jyndevad). S.
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9. Helle Jessen, 21.4.61 (Tinglev). N.
10. Lis Johannsen, 29.4.61 (Tinglev). S.
11. Lillian Kirsten, 7.4.62. S.
12. Jørn Køhier Knudsen, 7.5.62. S.
13. Karen Marie Lauritzen, 2.4.62 (Rudbøl). S.
14. Anne Fredensborg Matthiesen, 13.1.62. S.
15. Merete Bjorholm Meier, 9.7.61 (Toftlund). S.
16. Inga Nielsen, 27.9.62. S.
17. Kirsten Nissen, 4.1.62 (Vollerup). S.
18. Linda Petersen, 4.1.61 (Visby). S.
19. Anders Quistorff, 5.2.61. N.
20. Anna Petersen Skødt, 20.4.61 (Bolderslev Skov). N.
21. Steen Silberg Thomsen, 13.4.62. S.
22. Ulla Thomsen, 30.6.62 (Bov Mark). S.
23. Max Robert Wolff, 27.10.61 (Sølsted). S.

2x.
1. Lotte Bangsborg, 12.6.62 (Virum). F.
2. Hanne Helene Bendorff, 1.2.63 (Løgumkloster). N.
3. Bjarne Bomberg, 9.11.62. F.
4. Poul Erik Christensen, 21.8.61. F.
5. Ove Danielsen, 12.10.62 (Gærup). F.
6. Stig Hansen, 16.8.61. S.
7. Andreas Jensen, 28.5.62 (Daler). F.
8. Pernille Aaboe Jensen, 16.5.62. S.
9. Holger Jepsen, 6.8.62 (Jejsing). F.

10. Gurli Johannsen, 6.10.62 (Bedsted Lø). S.
11. Anne Marie Damm Knudsen, 12.8.62 (Bedsted Lø). N.
12. Birger Lindberg, 7.1.61 (Bredebro). F.
13. Janne Kastbjerg Madsen, 20.2.62 (Korntved). F.
14. Karin Lund Madsen, 16.12.62 (Højer). F.
15. Kristen Hedelykke Pedersen, 25.9.62. N.
16. Marianne Dyhr Petersen, 10.10.62. S.
17. Jesper Simonsen, 14.3.62. N.
18. Lone Magna Stenger, 18.3.62 (Skærbæk). N.
19. Tove Sønnichsen, 10.3.62 (Emmerske). N.
20. Hans Henning Bork Sørensen, 27.1.63 (Bedsted Lø). F.
21. Jesper Tangbæk, 6.11.61. S.
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22. Steffen Thomsen, 30.9.61. N.
23. Vibeke Tygesen, 2.7.62. N.
24. Victoria Whitlock, 21.11.61 (U.S.A.). F.

2y.
1. Knud Andersen, 11.1.62 (Ellehus). F.
2. Per Bossen, 17.11.62 (Sølsted). S.
3. Jørgen Fischer, 11.9.61. F.
4. Susanne Hansen, 8.10.61 (Jejsing). N.
5. Søren Glenning Hansen, 18.5.62 (Abild). N.
6. Erling Hybschmann, 29.5.61 (Løgumkloster). N.
7. Esben Outzen Jensen, 4.4.62 (Løgumkloster). S.
8. Ulla Jensen, 20.1.62 (Løgumkloster). N.
9. Bent Jepsen, 17.12.61 (Løgumgårde). F.

10. Yrsa Kjeldsen, 27.11.60 (Lydersholm). N.
11. Jørn Kjer, 10.10.61 (Bolderslev). S.
12. Flemming Matthiesen, 26.2.62 (Stade). F.
13. Kim Nielsen, 5.12.62. S.
14. Lars Stensøe Oksen, 25.5.62 (Alslev). S.
15. Per Pedersen, 29.7.62 (Rørkær). N.
16. Lars Brandt Petersen, 15.6.61 (Jejsing). F.
17. Margit Ratzer, 21.8.61 (Tinglev). S.
18. Dorothea Schäfer, 29.4.61 (Sottrup). N.
19. Nina Sørensen, 6.1.62 (Burkal). F.
20. Thomas Uhre, 4.6.62. F.
21. Henrik Martin Wolgast, 13.12.62. F.
22. Karen Woodbeck, 24.12.60 (USA). N.

2z.
1. Marianne Lemche Andersen, 19.7.62 (Branderup). N.
2. Niels Bundgaard, 30.7.62 (Højer). S.
3. Jens Dixen, 28.6.62 (Drengsted). S.
4. Ulrika Enemark, 30.10.62 (Tinglev). F.
5. Jeppe Guld, 6.11.62 (Østerby). F.
6. Helle Glenning Hansen, 23.4.61 (Abild). N.
7. Jens Christian Hansen, 8.6.62 (Vinum). F.
8. Lene Lysemose Hansen, 23.11.62 (Bolderslev). F.
9. Evald Mailand Jørgensen, 28.9.61 (V. Gammelby). F.
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10. Vivi Høegh Jørgensen, 8.5.61. N.
11. Kirstine Lausten, 10.10.61 (Gærup). F.
12. Birgit Lorenzen, 10.8.61. S.
13. Bjørn Lorenzen, 9.4.62 (Smedager). N.
14. Marianne Madsen, 16.4.62 (Højer). F.
15. Dagmar Munkgård Møller, 4.12.61 (Bredebro). F.
16. Ingemarie Nissen, 11.12.61 (Ballum). F.
17. Christina Petersen, 25.1.62 (Visby). F.
18. Gert Petersen, 27.3.61. N.
19. Lisbeth Pørksen, 13.2.61 (Højer). N.
20. Morten Støvring, 11.11.61 (Bylderup). S.
21. Michael Pinkowsky Tersbøl, 22.7.61 (Skærbæk). N.
22. Therese Hays Thøgersen, 19.9.62 (Havneby). S.
23. Peter Tyge, 21.9.61. N.

1. gymnasieklasse
la.

1. Anners Abild, 5.5.62 (Møgeltønder).
2. Vivi Hedelund Arens, 23.9.62.
3. Lis Clausen, 15.3.63 (Abild).
4. Erling Eskildsen, 10.5.63 (Højer).
5. Inge Hansen, 21.10.63 (Daler).
6. Margrethe Hansen, 12.5.63 (Tinglev).
7. Ulla Jeggesen, 7.6.62 (Møgeltønder).
8. Hanne Jensen, 1.3.63.
9. Jette Jensen, 13.12.63 (Bylderup Bov).

10. Helga Nissen, 7.4.63 (Bylderup).
11. Anne-Sophie Olander, 19.1.64 (Sæd).
12. Helle Pedersen, 25.1.62 (Tinglev).
13. Lene Floor Pedersen, 6.6.63 (Brøns).
14. Lise Rom Poulsen, 22.1.63.
15. Karen Christine Quistorff, 25.10.63.
16. Annette Rodenberg, 14.1.62 (Søndernæs).
17. Birgit Ryborg, 29.10.63 (Møgeltønder).
18. John Starup Westensee, 18.2.62.
19. Carl-Thomas Vilbæk, 21.10.62 (Uge).
20. Kirsten Vinter-Jensen, 11.6.63.
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lb.
1. Birgitte Christensen, 13.11.61.
2. Gitte Lund Christiansen, 7.6.63 (Øster Højst).
3. Anne Clausen, 25.11.63 (Honning).
4. Rita Maren Feddersen, 30.7.63 (Løgumkloster).
5. Jon Mikael Gaarde, 28.5.63.
6. Karen Møller Jensen, 5.2.63 (Ellummark).
7. Susanne Jessen, 7.9.63.
8. Birthe Lauritsen, 8.1.62 (Løgumkloster).
9. Britta Mathiasen, 6.3.63 (Bredebro).

10. Marianne Stensøe Oksen, 25.5.62 (Alslev).
11. Greta Lassen Schmidt, 11.9.63 (Toftlund).
12. Bente Sørensen, 9.8.63.
13. Signe Thye-Petersen, 23.7.62.
14. Marianne Kaae Trige, 5.1.63 (Øster Højst).
15. Jytte Westergaard, 14.10.63.

Ix.
1. Ulla Skov Andersen, 9.8.62 (Mellerup).
2. Lars Brodersen, 8.6.62 (Døstrup).
3. Anne Lise Harpøth Christensen, 29.5.62 (Toftlund).
4. Karen Marie Clausen, 6.11.62 (Hønning).
5. Tom Clausen, 23.2.63.
6. Ann M. Colbenson, 22.1.61 (Rushford/Minnesota).
7. Connie Dumstrei, 9.11.62 (Uge).
8. Peter Frisk, 19.10.62 (Lovrup).
9. Kjeld Gregersen, 23.3.62 (Skærbæk).

10. Annie Hagen Hansen, 10.5.63 (Ubjerg).
11. Heidi Hansen, 3.1.64.
12. Carsten Ingolf Jensen, 13.6.62 (Øster Højst).
13. Jette Jensen, 19.4.62 (Bredebro).
14. Berit Johannsen, 21.4.63.
15. Finn Kudsk, 4.7.63 (Toftlund).
16. Michael Kühl, 16.6.64.
17. Flemming Lindgreen Pedersen, 15.10.62 (Løgumkloster).
18. Helle Brink Petersen, 26.1.64.
19. Tommy Petersen, 19.12.61 (Løgumkloster).
20. Kenny Snitgaard, 2.4.62 (Abild).
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21. Dorthe Nissen Stamp, 4.9.62 (Ullerup).
22. Charlotte Steffensen, 18.3.62 (Smedager).
23. Hanne Karina Thybo, 4.11.63.
24. Bjørn Østergård, 14.4.63.

ly-
1. Karsten Algreen-Petersen, 29.12.61 (Bredebro).
2. Lars Andersen, 5.7.63 (Ellehusmark).
3. Bo Rahbek Christensen, 4.9.63.
4. Jørgen Rasmus Christensen, 6.8.63.
5. Sønnik Clausen, 28.11.62 (Mjolden).
6. Michael Schack Frederiksen, 11.1.62.
7. Birgitte Gaarde, 8.6.63.
8. Lisbeth Hansen, 16.5.63 (Vestermark).
9. Bente Ipsen, 8.7.63.

10. Thomas Kjær Jensen, 15.9.62.
11. Jørgen Nielsen Jepsen, 5.4.63 (Bredebro).
12. Jørn Juhl, 1.1.63 (Bredebro).
13. Trine Elisabeth Koustrup, 13.12.62.
14. Kirsten Elkjær Larsen, 27.2.63.
15. Hanne Laursen, 4.4.63.
16. Hans Lausten, 17.8.63 (Højer).
17. Tine Groth Lorentzen, 2.4.63.
18. Else Marie Pallesen, 6.1.64.
19. Jan Kølvraa Rønberg, 6.1.64 (Højer).
20. Folmer Sørensen, 7.9.63 (Sdr. Sejerslev).
21. Nils Thomsen, 31.5.63 (Bredebro).
22. Peter Thomsen, 16.12.62 (Bredebro).
23. Ulf Tyge Tygesen, 15.10.62 (Døstrup).

Iz.
1. Jeanette Borg, 2.10.62.
2. Henning Bekke Frisk, 20.10.63 (Smedager).
3. Henning Hansen, 10.12.63 (Tinglev).
4. Hanne Jepsen, 13.6.63 (Bølå).
5. Helle Jepsen, 16.3.63 (Tinglev).
6. Inge Jørgensen, 9.11.63 (Ravsted).
7. Steen Utoft Kristensen, 13.2.62.
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8. Susanne Muusmann Lassen, 27.4.63 (Tinglev).
9. Don Nøhr Markussen, 31.3.62 (Vollerup).

10. Inger Lise Mathiesen, 3.8.62 (Tinglev).
11. Peter Gersvang Nielsen, 14.2.62 (Tinglev).
12. Søren Nielsen, 30.7.63.
13. Inge Nissen, 14.2.62 (Bylderup).
14. Per Obling, 24.7.63.
15. Anita Bønning Petersen, 27.9.63.
16. Verner Beyer Petersen, 22.2.62 (Bylderup-Bov).
17. Jens Sinding, 13.4.63.
18. Mette Skau, 3.1.64 (Tinglev).
19. Jesper Stecher, 6.10.63.
20. Lars Thomsen, 27.9.63.

lu.
1. Jan Houborg Andersen, 15.11.63.
2. Klaus Lykkegaard Andersen, 26.1.62 (Abild).
3. Ole Hedelund Arens, 7.9.63.
4. Else Kaag Bjerg, 4.4.63 (Hostrup).
5. Henning Bossen, 3.12.63.
6. Henrik Christiansen, 9.7.63.
7. Jørgen Fischer, 7.5.63 (Møgeltønder).
8. Hans Kristian Hansen, 11.2.62 (Ubjerg).
9. Knud Tharben Hansen, 27.6.63.

10. Anette Randlev Johnsen, 29.11.63.
11. Jesper Brock Jørgensen, 11.4.63.
12. Flemming Larsen, 1.3.64.
13. Bente Lauridsen, 25.9.63 (Øster Højst).
14. Claus Leick, 17.6.62.
15. Susanne Skytte Madsen, 15.8.63.
16. Torben Madsen, 4.12.62.
17. Sophie Nordentoft, 16.4.64 (Løgumkloster).
18. Troels Petersen, 14.10.62 (Grøngårdmark).
19. Jan Stenger Poulsen, 26.1.62 (Møgeltønder).
20. Johannes Gammelgaard Poulsen, 22.6.63 (Løgumgårde).
21. Peter Snedker, 31.8.62.
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HF-klasserne
2p.

1. Alice Andersen, 7.11.59 (Branderup).
2. Annette Boldt, 17.6.58 (Løgumkloster).
3. Kirsten Boyschau, 6.5.61 (Højer).
4. Susan Lund Christiansen, 10.2.61 (Øster Højst).
5. Anette Eckholdt, 3.3.62.
6. Maike Eichler, 26.4.62.
7. Birgit Christine Hansen, 17.9.60 (Daler).
8. Janne Bilgård Hansen, 20.6.60.
9. Jørg Bieling Hansen, 24.4.60.

10. Per Hansen, 13.1.61 (Højer).
11. Bente Bruun Jensen, 18.11.61.
12. Hanne Birkkjær Lauritzen, 13.1.62 (Skærbæk).
13. Susan Mortensen, 13.10.60 (Bylderup-Bov).
14. Ulla Nissen, 16.1.59 (Løgumkloster).
15. Hanne Schmidt, 21.5.61 (Højer).
16. Per Tranekjær Simonsen, 13.7.61 (Løgumkloster).
17. Anne Skov, 29.7.60 (Løgumkloster).
18. Ghita Anette Svensen, 20.6.61 (Højer).
19. Hella Sønksen, 9.9.61 (Højer).
20. Mads Frederik Thomsen, 1.11.60 (Højer).
21. Kim Thyssen, 17.7.61 (Skærbæk).
22. Erik Vestergaard, 1.4.61.
23. Ina Ahrenkiel Wilhelmsen, 7.8.61 (Højer).

2q.
1. Pia Andersen, 15.7.61 (Bredebro).
2. Lone Levisen Bech, 3.4.61 (Skærbæk).
3. Mona Bruun, 22.9.61 (Skærbæk).
4. Anne-Grethe Christensen, 1.3.50.
5. Jette Christiansen, 23.2.58.
6. Marianne Bøgesvang Hansen, 4.10.61 (Toftlund).
7. Mette Munk Jakobsen, 8.1.62.
8. Bente Jepsen, 26.4.61 (Padborg).
9. Inger Jepsen, 24.1.61.

10. Erik Lund, 10.5.60 (Sdr. Sejerslev).
11. Ea Schmidt Møller, 10.6.60.
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12. Merete Møller, 10.9.60 (Skærbæk).
13. Conny Ottsen, 3.7.61.
14. Hanne Pedersen, 4.11.60.
15. Peter Christian Petersen, 4.12.60 (Ravsted).
16. Torben Petersen, 21.3.60.
17. Lise Reenberg, 30.1.61.
18. Ole Riis, 6.5.60.
19. Anne Marie Rosendal, 10.6.60 (Løgumkloster).
20. Jesper Christian Schmidt, 2.6.61 (Tinglev).
21. Karen Schmidt, 1.4.60 (Toftlund).
22. Carsten Simonsen, 23.10.60.
23. Anders Leif Sørensen, 20.5.60.
24. Marie Tygesen, 23.9.60 (Tyvse).

lp.
1. Paul Blaschke, 13.7.61 (Agerskov).
2. Michael Dirksen, 17.5.62.
3. Else Marie Hansen, 10.10.62.
4. Helle Vibeke Hansen, 6.5.62 (Møgeltønder).
5. Jørgen Friedlef Hansen, 11.12.56.
6. Lilly Agnete Jacobsen, 15.10.58.
7. Susanne Andresen Keller, 19.6.62.
8. Dorthe Krüger, 16.6.62.
9. Maj-Britt Tokeskov Larsen, 9.3.61.

10. Karen Lopdrup Møller, 15.9.61.
11. Per Hyllested Nielsen, 9.7.62.
12. Lone Bruhn Olesen, 12.4.62.
13. Bjarke Scheller Petersen, 22.7.62.
14. Elfriede Helene Petersen, 26.12.61.
15. Ulla Petersen, 21.10.61 (Abild).
16. Conni Margaretha Scholz, 20.10.61 (Skærbæk).
17. Frank Sørensen, 11.1.63.
18. Helle Timmerby, 7.2.62 (Skærbæk).
19. Dorrit Tomzak, 1.4.62.
20. Hans-Peter Tygesen, 6.5.59.
21. Vicki Varming, 24.7.62 (Øster Højst).
22. Jørn Iver Volquartzen, 21.3.62 (Møgeltønder).
23. Vivi-Ann Margrethe Wraa, 4.5.62.
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lq.
1. Merete Nielsen Boldt, 22.6.62 (Løgumkloster).
2. Horst Bøtteher, 19.3.59 (Bredsted).
3. Jette Knudsen Christensen, 10.8.59.
4. Michael Christiansen, 10.6.62 (Bredebro).
5. Karin Eckholdt, 20.5.62 (Terkelsbøl).
6. Susanne Hansen, 13.1.60 (Løgumkloster).
7. Christian Ibsen, 12.5.62 (Gerup Mark).
8. Hanne Jensen, 28.7.62.
9. Nora Ross Jensen, 26.4.62.

10. Paul-Erik Lillholm Jensen, 7.6.62.
11. Dagny Knag, 23.2.61.
12. Claus Rønde Larsen, 29.4.62 (Bredebro).
13. Brian Lauridsen, 17.2.62 (Højer).
14. Margrethe Matzen, 16.11.61 (Løjtved).
15. Lisbeth Møller, 2.6.62 (Skærbæk).
16. Vera Nielsen, 3.11.62 (Højer).
17. Jakob Nissen, 2.7.61 (Visby)
18. Hanne Thorsen Nørgaard, 14.6.62 (Vinum).
19. Anna-Marie Petersen, 29.4.62 (Højer).
20. Birgit Petersen, 2.10.62 (0. Gammelby).
21. Ninna Birgitte Schmidt, 18.6.62 (Visby).
22. Bent Stokbæk, 13.11.62 (Emmerlev).
23. Ghita Thiesen, 5.2.63 (Tinglev).

Skolens lærere og fagfordeling
Adjunkt, cand. mag. Tuk Andreasen: samfundsfag 2abS, 3abS, 

3xyzS, historie 3y.
Lektor, cand. mag. Finn Christensen: geografi la, Ib, 2xF, 2yzF, 

2yzN, biologi 2xN.
Lektor Jutta Christensen: kemi ly, 2xF, 2yzF, 2xN, 2yzN, 2xyzS, 

2PQ.
Lektor Karlo Christensen: musik la, Ib, Ix, Iz, 2az, 3ax, Iq, 

matematik lp.
Adjunkt, cand. scient. Detlef Dohrn: matematik 2a, Iz, 2yzF, Iq. 
Lektor, cand. mag. Kjeld Ejrnæs: matematik Ix, lu, 2xF, 3xyiF.
Adjunkt, cand. scient. Niels Falsig: matematik ly, 2xyzS, 3y2zF.
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Adjunkt, canid, mag. Kjeld Sten Hansen: samfundsfag 2xyzS, lp, 
lq, 2PQ, dansk 3y, 3bz.

Lektor, cand. mag. Kirsten Hoick: fransk Ib, 2a, 3y, 2PQ.
Adjunkt, cand. mag. Marianne Højen: musik Ib, ly, lu, 2bxy, 

3byz, 2PQ, dansk 3a, lp.
Adjunkt, cand. mag. Lis Ilsøe-Petersen: religion 2b, 2x, 2y, 2z, 

3bz, 2q, fransk Ix, ly, 2b, 2z, 1PQ.
Rektor, cand. mag. Hans Otto Jensen: historie 3a, oldtidskund

skab 2b.
Adjunkt, cand. scient. Ole Stener Jensen: fysik 2yzF, 2xN, 2xyzS, 

1 PQ, matematik 2b, 3xyzNS, 2PQ.
Adjunkt, cand. mag. Hanne Vibeke Jepsen: dansk la, ly, engelsk 

Ix, lp, 2q.
Adjunkt, cand. mag. Poul Karlsson: dansk Iz, 2a, 2q, historie 2a, 

3bz.
Lektor, cand. mag. Hågen Kiil: tysk la, lx, 2abN, dansk Ix.
Lektor, cand. mag. Inger Kiil: oltidtidskundskab lx, ly, Iz, lu, 

2a, 2x, 2y, 2z, latin 2abN, engelsk Iz.
Adjunkt, cand. mag. Helge Krüger-Rasmussen: historie la, lx, 

lu, 2b, lp, lq, idræt lay, 3byz, Ipq, 2PQ.
Adjunkt, cand. scient. Henning Larsen: fysik lx, Iz, lu, 2xF, 

3xyiF, matematik la.
Adjunkt, cand. mag. Dorit Balksbjerg Madsen: historie Ib, ly, 

Iz, 2y, idræt lay, Ibu, Ixz, 2by, 2axz‘, 3byz", lp, lq.
Adjunkt, cand. mag. Jens Frørup Madsen: dansk lu, 2b, 2z, 3x.
Adjunkt, cand. mag. Christin Nedergaard: dansk 2x, 2y, engelsk 

2abN, IPQ.
Adjunkt, cand. scient. Arne Kirkegaard Nielsen: fysik ly, 2yzN, 

3yazF, 3xyzNS, matematik 2xN, 2yzN.
Lektor, cand. theol. Christian Kastberg Nielsen: religion 2a, 3a, 

3x, 3y, 2p, oldtidskundskab la, Ib, latin la, Ib.
Adjunkt, cand. mag. Max Kjær Nielsen: historie 2x, 2z, 3x, 2p, 

2q, idræt Ixz, Ibu, 2axz, 2by, 3ax.
Timelærer Kjeld Paulsen: guitarspil 2PQ.
Adjunkt, cand. mag. Else Marie Bjerg Pedersen: engelsk la, lu, 

tysk 3abN, lp, lq.
Adjunkt, cand. mag. Karen Ellebæk Petersen: kemi lx, Iz, lu, 

biologi 2yzN, 3yazF, 3xyzS, lp, lq.
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Lektor, cand. mag. Ove Quistorff: fransk 2x, 2y, 3a, 3x, 3bz, 
engelsk 2abS, lq.

Timelærer Lilly Refslund: formning 2bxy, 2az, 3ax, 3by, Ipq, 
lp, 2PQ.

Lektor, cand. pæd. Jørgen Schøtt-Kristensen: engelsk lb, ly, 2p, 
psykologi 2PQ.

Adjunkt, fil. mag. et art: Hilkka Sondergaard: engelsk 3abN, 
3abS, 2PQ.

Timelærer Pia Trosbjerg: idræt 2axzu, 3ax, 3byz‘.
Studielektor, cand. mag. Bent Valeur: geografi 2abS, 2xN, 2xyzS, 

3abS, 3xyzNS, lp, Iq.
Musikpædagog Else Valeur: klaverspil 2Q.
Adjunkt, cand. mag. Reinhold Weidtkamp: tysk lb, 2PQ, fransk 

la, Iz, lu.
Adjunkt, cand. mag. Frederik Vest-Hansen: filmkundskab 2bxy, 

dansk Ib, Iq, 2p.
Adjunkt, cand. scient. Susanne Østerlund: biologi 3a, 3b, 3xyzN, 

3xyiF, 2PQ.

Adjunkt Tuk Andreasen 
Hjejlen 80, 6270 Tønder 
Tlf. 72 35 77

Lektor Jutta Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 7218 00

Lektor Finn Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 72 18 00

Lektor
Karlo Christensen
Nygade 13, 6270 Tønder
Tlf. 72 27 78
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Adjunkt Detlef Dohrn
Værftvej 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 31 63

Lektor Kjeld Ejrnæs
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 7219 52

Adjunkt Niels Falsig 
Hjejlen 96, 6270 Tønder
Tlf. 72 30 15

Adjunkt
Kjeld Sten Hansen 
Østergade 36, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 75

Lektor
Kirsten Hoick 
Østergade 17, 
6270 Tønder 
Tlf. 7210 95

Adjunkt Marianne Højen 
Popsensgade 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 39 12

Adjunkt
Lis Ilsøe-Petersen 
Søndergade 2-4, 
6270 Tønder
Tlf. 72 49 32

Rektor
Hans Otto Jensen
Digevej 16,
6270 Tønder
Tlf. 72 29 49

39



Adjunkt
Ole Stener Jensen, 
Mågen 12, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 45 67

Adjunkt Poul Karlsson 
Popsensgade 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 3912

Lektor Hågen Kiil 
Frigrunden 7, 
6270 Tønder 
Tlf. 721317

Lektor Inger Kiil 
Frigrunden 7, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 13 17

Adjunkt
Helge Krüger-Rasmussen
Nørregade 30, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 40 63

Adjunkt
Henning Larsen
Mågen 17, 6270 Tønder
Tlf. 72 40 62

Adjunkt
Dorrit Balksbjerg 
Madsen 
Vestergade 16, 
6270 Tønder
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Adjunkt
Jens Frørup Madsen 
Horupsgade 23, 
6270 Tønder
Tlf. 72 49 45

Adjunkt
Arne Kirkegaard Nielsen
Høj ervej 19, Møgel
tønder, 6270 Tønder 
Tlf. 74 8185

Lektor
Christian Kastberg
Nielsen 
Østergade 17, 
6270 Tønder 
Tlf. 7210 95

Adjunkt
Max Kjær Nielsen
Markgade 14, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 45 61

Timelærer Kjeld Paulsen 
Carstensgade 56, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 4158

Adjunkt
Else Marie Bjerg 
Pedersen,
Brede Bygade 26, 
6261 Bredebro
Tlf. 7417 67

Adjunkt Karen 
Ellebæk Petersen 
Elisabethvej 1, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 49 73
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Lektor
Ove Quistorff
Værftvej 24, 
6270 Tønder
Tlf. 72 25 23

Timelærer 
Lilly Refslund 
Bygade 26, 
6775 Døstrup 
Tlf. 75 44 06

Lektor
Jørgen Schøtt-Kristensen 
Spikergade 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 35 47

Adjunkt
Hilkka Søndergaard 
Åvej 10, 6270 Tønder
Tlf. 72 24 84

Timelærer Pia Trosbjerg 
Østergade 36, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 75

Studielektor Bent Valeur 
Kastaniealle 1, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 24 01

Musikpædagog 
Else Valeur 
Kastaniealle 1, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 24 01

Adjunkt
Reinhold Weidtkamp
Strucksalle 39, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 49 12
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Adjunkt
Frederik Vest-Hansen 
Ulricks Allé 22, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 73

Adjunkt
Susanne Østerlund 
Ellum Bygade, 
6240 Løgumkloster 
Tlf. 74 45 40

Pedel Laust Andersen 
Kongevej 8, 6270 Tønder 
Tlf. 72 26 95

Sekretær Karen Ejrnæs
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 7219 52

Sekretær Edith Nielsen
Fennevej 5,
6270 Tønder
Tlf. 7218 73

Ændringer i lærerkollegiet i årets løb
Pr. 1. august 1979 blev cand. mag. Hanne Vibeke Jepsen, cand, 
mag. Lis Ilsøe-Petersen, cand. mag. Dorrit Balksbjerg Madsen, 
cand, scient. Karen Ellebæk Petersen, cand. mag. Reinhold Weidt- 
kamp og cand, scient. Anders Iversen ansat som overenskomst
lønnede adjunkter, mens cand. mag. Jens Frørup Madsen ansattes 
som årsvikar.

43



Under adjunkt Karen Ellebæk Petersens barselsorlov fra 13. 
august til 1. november blev hendes timer læst af cand. scient. 
Alfred Jokumsen.

Under lektor Jutta Christensens sygdom fra 13. august til 1. 
oktober vikarierede adjunkt Erik Søgaard i kemi i Ig, mens fru 
Jutta Christensens øvrige timer blev overtaget af skolens øvrige 
lærere.

Under lektor Jørgen Schøtt-Kristensens sygdom 13. august til 
13. september blev hans engelskklasser overtaget af B.A. Jane 
Johannsen og adjunkt Else Marie Bjerg Pedersen.

Under adjunkt Anders Iversens sygdom 10.-28. september og 
igen fra 4. oktober vikarierede skolens øvrige lærere.

I efterårssemesteret 1979 har flg. kandidater gennemgået det 
praktiske kursus i undervisningsfærdighed: adjunkt Hanne Jep
sen i engelsk. Vejledere: lektor Ove Quistorff og adjunkt Christin 
Nedergaard. Cand. mag. Hans Osvald Jensen i fagene samfunds
fag og historie. Vejledere: adjunkterne Tuk Andreasen, Kjeld Sten 
Hansen, Helge Krüger-Rasmussen og Max Kjær Nielsen.

I forårssemesteret 1980 har cand. mag. Eva Zeuthen gennem
gået det praktiske kursus i undervisningsfærdighed i tysk og mu
sik. Vejledere: lektor Hågen Kiil, adjunkt Else Marie Bjerg Peder
sen, lektor Karlo Christensen og adjunkt Marianne Højen.

Af skolens dagbog
1979:

17. maj: Besøg af engelsk gæst, Geoffrey Boulton fra St. Mar
tins College i Lancaster, der overværede nogle engelsktimer i 1. 
gymnasieklasse.

22. juni: Translokation i festsalen. Rektor talte om det enkelte 
menneskes ansvar.

13. -17. august: Skolen begynder igen efter sommerferien. In
troduktionsdage for de nye elever.

29. august: 35 elever fra Skærbæk Kommuneskole på erhvervs
praktikbesøg. Orientering om gymnasiet og HF ved adjunkterne 
Niels Falsig og Frederik Vest-Hansen. Besøg i klasserne.

31. august: Skolens fødselsdag. Fællesarrangement i festsalen. 
Flemming Krøll sang viser af Halfdan Rasmussen og Evert Taube.
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Fodboldkampen mellem lærere og elever endte med en elevsejr 
på 10-4. Dagen sluttede med et velbesøgt bal, hvor »Ny Dag« 
spillede.

3. -5. september: 3xyzN på biologisk ekskursion til »Knuds 
Klint« ved Haderslev under ledelse af adjunkt Susanne Østerlund.

19. september: 3xyF på biologisk ekskursion til Vadehavet un
der ledelse af adjunkt Susanne Østerlund.

20. september: De syd- og sønderjyske gymnasieskolers regi
onsstævne afholdtes i Tønder. Haderslev Katedralskole løb af med 
førstepladserne i alle 3 atletfikgrupper. Selv blev vi nr. 3 i yngste 
gruppe drenge i atletik, nr. 7 i ældste gruppe og nr. 5 i pige
atletik.

4. oktober: Boldstævne for gymnasieskolerne i syd- og Sønder
jylland. Vi vandt turneringen i drengehåndbold, mens Åbenrå 
Statsskole besatte førstepladsen i fodbold. I pigehåndbold blev 
Haderslev Katedralskole nr. 1.

10 . oktober: 60 elever fra 9. klasse i Løgumkloster Kommune
skole på erhvervspraktikbesøg. Orientering om gymnasiet ved 
adjunkterne Niels Falsig og Frederik Vest-Hansen.

11 . oktober: 34 elever fra 10. klasse i Løgumkloster Kommune
skole på erhvervspraktikbesøg. Orientering om gymnasiet og HF 
ved lektor Karlo Christensen.

13 .-20. oktober: 3a på studierejse til Øst-Tyskland under le
delse af lektor Ove Quistorff.

30 . oktober - 2. november: 3gS på ekskursion til København 
under ledelse af adjunkt Tuk Andreasen.

18 . november: Lektor Rosenkjærs mindelegat tildeltes i år er
hvervskonsulent Andreas Hansen, Tønder. Der var blomster ved 
mindetavlen fra fru rektor Randrup.

19 .—23. november: Temadage for hele skolen. Se side 13.
16 .—23. november: 2y på studierejse til England under ledelse 

af lektor Jørgen Schøtt-Kristensen og adjunkt Dorrit Balksbjerg 
Madsen.

19 .-23. november: 2b og 2x på studierejse til Holland under 
ledelse af adjunkterne Kjeld Sten Hansen, Jens Frørup Madsen 
og Max Kjær Nielsen.

17 .-24. november: 2a på studierejse til Rom under ledelse af 
adjunkterne Marianne Højen og Poul Karlsson.
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26. november: Klasseforældremøde for ly.
29. november: Klasseforældremøde for la.
3. december: Ved en højtidelighed på Tønder Handelsskole fik 

Helle Nolte, 3a, overrakt Ingrid-Fondets rejsestipendium.
3. december: Klasseforældremøde for Iz.
4. december: Klasseforældremøde for lu.
6. december: Klasseforældremøde for lb.
10. december: Klasseforældremøde for Ix.
11. december: Fællesarrangement: Tom Nagels trio med »Og 

det var det«. Lys- og lydshow bygget over digte af Halfdan Ras
mussen.

14. december: Skolefest på Tønderhus med bal og skolekome
die. 2.g's og l.HF's elever opførte SvenHolms »Struensee var her« 
i adjunkt Jens Frørup Madsens instruktion.

21. december: Juleafslutning i festsalen. Elev i 2b Anders 
Quistorff spillede to klaverstykker. Dramagruppen opførte et jule
spil. Fru rektor Randrups legat tildeltes elev i 3x Mette Frimodt 
Pedersen.

1980:
22. januar: Skolens vollyball-hold til stævne i Ribe under le

delse af adjunkt Max Kjær Nielsen. Vi blev nr. 3.
22. januar: »Grenvalgsmøde« for 1. gymnasieklasses elever og 

deres forældre. Rektor redegjorde for grenvalgsproblematikken. 
Derefter havde forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål til et 
panel bestående af ældre elever, og til slut var der individuel kon
sultation vedr. grenvalget hos nogle af skolens elever og lærere.

30. januar: Orienteringsmøde i festsalen for aspiranter til 1. 
gymnasieklasse og 1. HF. Optagelsesreglerne for HF og gymna
siet blev gennemgået af henholdsvis studievejleder Karlo Chri
stensen og rektor. Derefter havde forsamlingen lejlighed til at 
stille spørgsmål til to paneler bestående af ældre elever. Sidste del 
af mødet var henlagt til frokoststuen, hvor der var stor spørgelyst 
ved de fire borde, hvor lærere og elever stod til rådighed med in
dividuel vejledning.

7. februar: lb overværede forestillingen »Ein Fest bei Papada- 
kis« i Schweizerhalle.

46



8. februar: Fællesarrangement i festsalen. Benny Holst og Arne 
Würgler underholdt med sang og spil.

22. februar: Skolens pigehåndboldhold til regionsstævne i Tøn
der hallerne under ledelse af Pia Trosbjerg. Vi opnåede en 2. plads.

25. 'februar: Drengenes håndboldhold til stævne i Fredericia 
under ledelse af Helge Krüger-Rasmussen. Det blev endnu en tak 
bedre. Vi vandt.

27. februar: Studieoriientering for HF, samt 2. og 3.g under 
medvirken af et hold studerende udsendt af arbejdsdirektoratet, 
samt erhvervsvejlederen Eve Hammershøj og skolens egne studie
vejledere.

11. marts: Skolens kor deltog i Frihedshallen i Sønderborg i 
opførelsen af Mozarts »Messe i c-mol« i samarbejde med de øvri
ge syd- og sønderjyske gymnasiekor og Sønderjyllands Symfoni
orkester. Dirigent Michael Schønwandt.

12. marts: »Messe i c-mol« opførtes i Ribe Domkirke.
13. marts: »Messe i c-mol« opførtes i Sønderjyllandshallen i 

Åbenrå.
14. marts: I fortsættelse af håndboldstævnet den 25. februar 

gik vort skolehold videre til finalestævnet i Randers, men det 
blev ikke til medaljer denne gang.

19. marts: Det årlige møde for hele skolens forældrekreds. 
Adjunkt Torben Schmidt, Midtfyns Gymnasium, talte om »Den 
grønne gren - et forsøg på samarbejde mellem gymnasium og 
landbrugsskole«. Foredraget fulgtes af én livlig debat. Derefter 
aflagde lektor Kjeld Ejrnæs regnskab for skolens hjælpefond, 
mens rektor redegjorde for skolens øjeblikkelige situation.

25. marts: Ca. 70 elever fra HF og 2.-3.g til studieorientering 
på Musikkonservatoriet, Den sociale Højskole og Børnehave- og 
Fritidspædagogseminariet i Esbjerg.

27. marts: Fællesarrangement i festsalen: Filmen »Ole Dole 
Doff«.

I skoleårets løb har flg. fagkonsulenter besøgt skolen: lektor 
Carsten Kongegaard Pedersen (kemi).

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprø
verne er offentlige. Til at overvære disse samt translokationen,
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som afholdes fredag den 20. juni kl. 10,00, indbydes forældre og 
andre, der har interesse for skolen.

Til translokationen møder eleverne kl. 9,40.

Det nye skoleår begynder mandag d. 11. august. Elever i 2.HF, 
2.g og 3.g møder kl. 9,00. Nye elever (l.HF og l.g) møder kl. 
10,00.

Tønder Statsskole og HF-kursus, den 4. maj 1980.

Hans Otto Jensen.

Ferier og fridage
Efter sommerferien begynder skolen mandag den 11. august. 
»Gamle« elever møder kl. 9,00, nye elever (l.g og l.HF) kl. 10,00. 
I øvrigt er der for skoleåret 1980/81 fastsat følgende fridage og 
ferier (de nævnte dage er medregnet):

1980
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: Efterårsferie. 
Tirsdag den 23. december til fredag den 2. januar: Juleferie.

1981
Mandag den 13. april til tirsdag den 21. april: Påskeferie.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 22. juni til fredag den 7. august: Sommerferie.
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