
Vejledning
i brugen
a f en skole

Horsens Statsskole, hvis  elev-
tal i dette skoleår ligger et godt
stykke over de 700, har udgivet
et hæfte - „Vejledning 1 brugen
at Horsens Statsskole". Hæftet
er ment, dels som et

velkomstskrifttil nye elever, dels som
et tilbageblik over det forløbne
skoleår, hedder det i forordet.

„Vejledning i brugen at Hor-
sens Statsskole" er udgivet i et
antal af 1300. Bag udgivelsen
står et redaktionsudvalg
bestående  at to elever, Susanne
Hyldborg Jensen og Eva Meyer,
to lærere, adjunkt Marianne
Boesen og adjunkt Thomas Mi-
kaelsen, samt rektor Torben
Refn. For hæftets fotografier
står lektor Paul Sigismund og
adjunkt Ole Høeg-Rasmussen.

Til gavn for de nye elever -
Horsens Statsskole har netop
modtaget 300 nye elever i sko-
lens 1. gymnasieklasser - er der
i hæftet samlet en hel del
orienterende stof og nogle prak-
tiske oplysninger om skolens
daglige liv, oplysninger, som
kan gøre det lettere for de nye
elever at finde sig til rette på
skolen. Der fortælles bl.a. om
studievejledning, om
økonomiskeforhold, om regler for eks-
amen, om gymnasiets og HF-
kursets opbygning og indhold
samt om råd, udvalg og foren-
inger, der findes på skolen.
Desuden indeholder hæftet  en
række spredte glimt fra
skoleåret1977-78 og en liste over ele-

ver, der blev dimitteret 1 1977.
Hæftet indeholder også en for-
tegnelse med billeder over sko-
lens lærere og øvrige medarbej-
dere. Det erstatter iøvrigt tre
publikationer, som skolen tidll-
gere udsendte omkring sommer-
ferien - nemlig årsskriftet , in-
troduktionshæftet og

lærerfortegnelsen .
Den første uge of skoleåret

har iøvrigt  formet sig som en
introduktionsuge, hvor lærere
og elever har fået lejlighed til
at lære hinanden at kende
under lidt andre former end
egentlig undervisning.

I introduktionsugens program
er også indgået en instruktion
at eleverne 1, hvordan man
danser lanciers. Lanciers er en
tradition ved fester pa Horsens
Statsskole. Introduktionsugen
stutter iøvrigt med en fest i af-
ten for skolens nye elever i 1.
g.
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