Statsskolen i festforberedelser efter
boycot-afslutning

bejdsorgan, for vi mangler et kontaktorgan mellem lærerne og eleverne. Vi ønsker alle et elevråd , men
eleverne har ikke ønsket at organisere sig.

Eleverne på Horsens Statsskole
genoptog i morges undervisningen,
som de helt eller delvis har boycottet siden fredag formiddag, fordi en
af deres kammerater var blevet bortvist i tre dage - indtil i dag.
Eleverne besluttede i gar at opgive
sagen, fordi man erkendte ikke at
have flere pressionsmidler over for
rektor Torben Refn for at få ham til
at tilbagekalde bortvisningen og indrømme, at det var sket på et falsk
grundlag.
Rektor Refn har ikke villet udtale
sig om sagen for i gar middag:
- Jeg mener, jeg har tilstrækkeligt
grundlag til at foretage denne bortvisning, og at det derfor må ses som
en intern sag, som jeg ikke har villet udtale mig om, siger Torben Refn.
- Er bortvisningen sket pa f orkert grundlag?
Det mener jeg ikke. Jeg betragter stadig elevens handling som
en grov provokation, og da jeg
skal sørge for ro og orden, mener
jeg bortvisningen var korrekt.
Jeg har flere gange taget min
beslutning op til overvejelse, men
jeg mener ikke, der har været
grund til at ændre den.
Eleverne på skolen har adskillige
gange forstyrret arbejdet, og kl. 10 i
torsdags beklagede arbejderne sig
til deres mester. Situationen kulminerede, da eleven satte sit opslag op
på den træramme, som
ahråbnedjvækm.

Ikke
lærerkollegium
fuldt enigt
- Det har fra elevernes side været
fremført, at eleven skulle have haft
en advarsel i stedet for at blive bortvist. Eleven har imidlertid Met advarsler. I efteråret havde vi en periode med mange fonsømmelser blandt
3. g'erne, og eleven var en of dem,
der havde flest forsømmelser .
Jeg har adskillige gange talt med

Lærerrådsformanden
blev orienteret
- Blev lærerrådet orienteret, da
De havde bortvist eleven?
- Da jeg havde sendt eleven
hjem, fremførte jeg mine
bevæggrunde over for
,olægrdeaånsftm.ig,
orienterede jeg lærerkollegiet, siger rektor Refn.
Skolenævnet blev i aftes orienteret om sagen:
- Jeg fandt det naturligt at orientere skolenævnet, som er den eneste
kontakt, vi har med forældrene, og
der er ikke mere at sige fra dette
mode, end at man tog min
trilefdgnø,sTorbe

Torben Refn: - Jeg har overvejet
min beslutning flere gange
ham, uden at det har hjulpet, og til
jul fik han sammen med andre
skriftligt at vide, at hvis
fforsømeln ortsatte, kunne han ikke komme op til studentereksamen til sommer, fortæller Torben Rein.
- Er det et enigt lærerkollegium,
der står bag Deres handling?
- Det kan man vel ikke sige.
Der kan jo ikke opnås fuld enighed blandt et halvt hundrede lærere, men lærerne har taget bortvisningen til efterretning, siger
rektor Rein.
- Lærerne har forsøgt at etablere
et samarbejde med eleverne for at
nå til enighed i situationen. I mandags forsøgte man at fa nedsat et
udvalg, der skulle være et samar-

Refn.

Dansede lancier
under boycotten
- Sker der mere i sagen?

- Ikke fra min side. Jeg har indberettet sagen for direktoratet for
gymnasieskolerne, men herfra kommenteres sagen ikke, medmindre der
kommer yderligere momenter ind.
Hvorvidt der sker mere fra elevernes side, afgøres de nærmeste dage.
På det sidste møde i går besluttede
eleverne at indgive en klage til direktoratet over, at rektor har for stor
magt på skolen.
Skolegangen fortsætter nu normalt, og på lordag holdes som
planlagt skolefest med den traditionelle lancier. Dansen har i
den sidste tid været indovet, og i
den spændte situation på skolen
de seneste dage har flere elever
udnyttet tiden til at eve lancier.
Nuser

