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Velkommen til et nyt skoleår

Vi tager i år imod 6 nye l.G klasser, og vi byder alle nye elever 
velkommen til 3 forhåbentlig spændende år. I dette hæfte kan nye 
elever finde en række oplysninger, som er nyttige i den første 
tid. Så læs hæftet og gem det til senere brug - det er f.eks. 
praktisk at vide, hvornår skoleferierne ligger.
For ældre elever og skolens venner og forbindelser er der 
oplysninger om det kommende år og beretning om begivenheder i 
89/90.

I september 89 fejrede vi Nordfyns Gymnasiums tiårs jubilæum. Det 
var festligt og hyggeligt,som det også kan læses senere i hæftet. 
Over 500 gamle elever besøgte skolen - det var ren fornøjelse.

Forårskoncerten var meget afvekslende og fik en fin modtagelse. 
Det er dejligt, når de mange forberedelser krones med held. I år 
lægges der op til en rock-musical i november. Det vil kræve mange 
deltagere og meget talent og entusiasme. Spændende bliver det.

Gymnasiereformen har nu virket i to år, så alle skolens elever 
følger nu de nye bestemmelser. Ved forårets valg af fag havde vi 
den glæde, at alle elever kunne få deres fagønske opfyldt. Det 
kan vi ikke regne med hvert år - men det er dejligt, når det 
lykkes.

I løbet af de første 10 år har mange traditioner og vaner 
udviklet sig, men en 10-årig institution er ikke mere 
traditionsbestemt, end at der stadig sker en udvikling. Vore 6 
nye l.G klasser skal være med til at forme udviklingen i de næste 
3 år, og vi håber, at I vil engagere jer både i undervisningen, 
og i skolens mange andre aktiviteter.
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Udover selve undervisningen er der mange aktiviteter på skolen. 
Der synes nu at være opbygget en tradition for et kor, en 
dramagruppe, frivillig idræt, samspilsgrupper i musik og 
studiekredse. Vore elevfester fungerer på en god måde, som ramme 
om samvær mellem kammerater. I fællesudvalget arbejder lærere og 
elever sammen om at planlægge 8 årlige arrangementer for alle 
skolens elever. Der kan være tale om foredrag, musik eller 
teater. Det er meningen, at disse arrangementer skal give 
mulighed for fælles oplevelser og lægge op til debat. 
Arrangementerne skal ikke altid ramme alles smag, og det kræver 
modenhed og engagement fra vore elevers side. Man må møde tingene 
med åbent sind.

Ekskursioner og studierejser er et godt element i undervisningen. 
Både det faglige og det sociale udbytte er stort. Efter 
gymnasiereformen har skolen indført nye regler, som betyder at 
studierejser er placeret i foråret i 2.G. Deltagelse i 
ekskursioner og studierejser er obligatorisk.

Kontakten mellem skole og forældre bliver i gymnasieårene af 
naturlige grunde ikke den samme som i folkeskolen. Men vi føler 
at forældrene til de nye l.Gere er glade for vores 
introduktionsarrangement i september, og vi har i år haft fin 
tilslutning til to studiekredse for forældre i naturfag og 
engelsk.Forældrestudiekredsene er blevet en tradition, som er til 
inspiration for os som lærere, og som vi føler, at forældrene 
sætter pris på. Den tradition vil vi fortsætte.

Vi beder om, at l.G forældrene reserverer den 11. september kl. 
19.00 til introduktionsarrangement.

J. Aarup-Kristensen 
rektor
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Ringetider 1990/91

1. 8.30- 9.15
2. 9.20-10.05
3. 10.15-11.00
4. 11.25-12.10
5. 12.20-13.05
6. 13.10-13.55
7. 14.05-14.50
8. 15.00-15.45

Elever kan kontaktes på følgende elevtelefonnr.

64 89 13 49
64 89 13 24

Ferieplan 1990/91

Sommerferie: Første skoledag er torsdag den 9.8.90, kl. 10.15
Efterårsferie: Mandag
Juleferie: Sidste

den 15.10. - 
skoledag er

• fredag den 19.10.90
LØRDAG d. 22.12.90!

Første skoledag er
Vinterferie: Mandag den 18.2. - 
Påskeferie: Sidste skoledag er

Første skoledag er
Store Bededag: Fredag den 26.4.91 
Kr. Himmel fart:Torsdag den 9.5.91.

FREDAG den 10.5.91
2. pinsedag Mandag den 20.5.91
Translokation: Fredag den 21.6.91.

mandag den 7.1.91 
fredag den 22.2.91 
fredag den 22.3.91 
tirsdag den 2.4.91

er almindelig skoledag!
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Endelig var der taler fra formanden for Amtets U&K udvalg, Inga 
Britt Olsen, som holdt en meget personlig og engageret tale, -fra 
vort skolerådsmedlem gennem 8 år, Daniel Jepsen, som altid har 
været en trofast fortaler for NG, -fra rektor, som benyttede 
lejligheden til at rette en særlig tak til Svend Kristiansen for 
den ildhu, han udviste som NG's fødselshjælper, da han i sin tid 
sad i Amtsrådet, -fra Merete Christoffersen som formand for "NG's 
Venner", -fra lærerrådsformanden, Inger Due, og -fra 
elevrådsformanden Pernille Fruergaard.

Mange gode ønsker blev NG til del, og dertil kom en række milde 
gaver fra hhv. Amtet, Søndersø Kommune, Provinsbanken, Nordfyns 
VÜC, ISS rengøring, lærere og fra elever.

En fornøjelse var det, at der også denne aften var fuldt hus, og 
aftenen sluttede med spisning, muntert samvær og dans.

Jo vist blev vort 10-års jubilæum fejret på behørig vis, og vi 
ser med forhåbning frem til vort næste jubilæum. - Tænk at gense 
vore 1979-elever som 25-års jubilarer! Hvordan er det gået dem 
samt alle de efterfølgende årgange? Og endelig, hvordan er det 
gået NG? Tiden vil vise det.

Der er god grund til at takke alle, som bidrog til, at NG's 
jubilæum blev så festligt, som tilfældet var!

Elsemarie Hauge.
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Naturfag - nyt fag i det sproglige gymnasium
Eleverne på sprogligt gymnasium skal fremover have naturfag i 1. 
og 2.G. Faget kombinerer dele af matematik, fysik og kemi. Med 
dette fag ønsker man at give eleverne et indblik i naturfaglige 
emner og tankegange samt at give eleverne nogle konkrete 
færdigheder.

De emner, der behandles i naturfag, spænder fra det mindste til 
det største; fra atomets bestanddele og struktur, over aktuelle 
miljøproblemer til beskrivelse af universets udvikling. 
Matematiske emner fra elementær talbehandling til 
sandsynlighedsregning, behandles dels som nødvendigt 
hjælpeværktøj dels som eksempler på matematisk tankegang og 
metoder.

En del af undervisningen opbygges tematisk. Dvs. med udgangspunkt 
i et tema eller emne, der så behandles fra forskellige vinkler. 
Herunder behandles så dele af det obligatoriske stof. Som 
eksempel kan nævnes temaet lys. For at forstå, hvad lys er, 
inddrages noget bølgelære (fysik, matematik); ved hjælp af 
atomfysik og kemi forklares udsendelse af lys og hvordan farver 
opstår og opfattes. Projektet kan afsluttes med nogle forsøg med 
fotografering (fysik, kemi).
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Arbejdsformerne varierer mellem teorigennemgang, opgaveløsning og 
eksperimenter. Eksperimenter spiller en stor rolle i naturfag. 
Her får eleverne lejlighed til selv at undersøge og efterprøve 
nogle af de fænomener, de læser om.

Ud over lærebøger kan benyttes artikler fra aviser og 
tidsskrifter, TV-udsendelser mm. Et af formålene med faget er 
nemlig at sætte eleverne i stand til at vurdere problemer af 
matematisk og naturvidenskabelig art, som de støder på i 
dagligdagen, herunder i medierne.

I forbindelse med undervisningen kan arrangeres ekskursioner og 
virksomhedsbesøg. Således har alle de nuværende 2.G 
naturfagselever været på ekskursion til Planetariet i Hamburg.
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Studiekreds i naturfag for forældre
For at give et indtryk af faget, tilbød Nordfyns Gymnasium sidste 
efterår en studiekreds i naturfag for forældre til elever i l.g 
sproglig. De deltagende forældre fik en oversigt over fagets 
indhold, de fik lejlighed til at udføre et elevforsøg og at regne 
nogle matematikopgaver under vejledning af et par 
naturfagslærere. Som eksempler på temaundervisning blev 
gennemgået astronomi og fremstilling af ammoniak. 
Forældrestudiekredsen var præget af stor spørge- og 
diskussionslyst og forældrene var næppe til at drive hjem efter 
studiekredsaftenerne.

Naturfagslærerne.
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Forældreaften i 1 b
I februar måned inviterede Ib forældre, søskende og lærere til en 
hyggeaften med "brudstykker" af Holbergs Den Stundesløse, sang og 
kaffebord.
I danskundervisningen havde klassen haft et dramaforløb, således 
at de i en periode gruppevis havde arbejdet med forskellige 
skuespil, som skulle analyseres og fortolkes. Dernæst skulle den 
enkelte gruppe så udvælge en eller flere scener, som de skulle 
instudere og opføre for resten af klassen.
Der blev lagt mange kræfter og megen tid i arbejdet, og man havde 
derfor også lyst til at vise resultatet for en større kreds. Af 
praktiske grunde måtte vi begrænse os til en gruppes opførelse. 
Men eleverne demonstrerede dog denne aften ikke blot deres 
skuespiltalenter, men beviste også deres sangglæde, da de under 
ledelse af musiklærer, Jens Bryderup, fremførte nogle af deres 
yndlingssange.
Det var en god anledning til at forældre, elever og lærere kunne 
mødes under mere uformelle forhold, og fremmødet var også stort. 
Det skal også bemærkes, at forældrene på anden måde støttede 
projektet ved velvilligt at huse grupperne, når de havde behov 
for at øve efter skoletid, og ved at udlåne kostumer, 
rekvisitter, termokander etc..

Hanne Bache
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Historieopgaven i 2.G
I forbindelse med reformen af gymnasiet fra sommeren 1988 blev 
der blandt nyskabelserne indført tre skriftlige opgaver. I 
slutningen af l.G skal eleverne på en uge udarbejde en 
danskopgave, og i 2.G en historieopgave i perioden fra november 
til februar. Endelig indeholder den nye bekendtgørelse krav om en 
større skriftlig opgave i 3.G. Hertil afsættes en uge og 
produktet bliver vurderet som en del af studentereksamen bl.a. 
med ekstern censur og karakter.

I det forløbne skoleår har vi gennemført den første 
andenårsopgave i skolens syv 2.G-klasser. Det viste sig at være 
en spændende udfordring for både elever og lærere. Formålet med 
historieopgaven er, at eleven skal opnå færdighed i 
opgaveskrivning generelt og i at arbejde med historiske 
problemstillinger og historisk materiale. Med henblik på 
opgaveskrivningen generelt skal arbejdet med danskopgaven, 
historieopgaven og den større skriftlige opgave i 3.G 
tilrettelægges således, at eleverne oplever de tre opgaver som en 
sammenhængende proces - en tretrinsraket - om man vil.

Der er afsat 15 timer til udarbejdelse af historieopgaven. Det 
vil sige at undervisningen i en måneds tid erstattes af 
opgaveskrivning med læreren som vejleder. Eleven kan vælge sit 
emne inden for de perioder og emner, klassen indtil da har 
arbejdet med.

Historielærerne er enige om at eleverne har taget opgaven meget 
seriøst og har gjort et stort arbejde med at finde litteratur og 
gå dybt ned i deres problemstilling. I en del tilfælde har 
eleverne brugt for meget tid på at løse opgaven og det er gået 
ud over arbejdet med andre fag. En typisk opgaveformulering kunne 
være: "Redegør for de metoder Augustus benyttede sig af for at få 
kontrol med Romerriget og tag stilling til på hvilke områder han 
opløste den republikanske forfatning og hvorfor"
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Det viste sig at mange elever kom ud for problemer med at skaffe 
litteratur - kilder og fremstillinger - da mange andre elever 
søgte det samme materiale. Fra skolens side forsøgte vi at 
begrænse problemerne ved at lade opgaveskrivningen foregå 
klassevis forskudt, sådan at nogle skrev i november andre i 
december osv. , men alligevel opstod der problemer. Det er klart, 
at de tre opgaver stiller nye krav til skolens biblioteksservice, 
herunder samarbejdet med lokalbibliotekerne.

Historieopgaven vurderes af den vejledende lærer og der gives 
ingen karakter, men en skriftlig udtalelse, som også skal være en 
vejledning for eleven, når den større skriftlige opgave skal 
skrives i 3G.

Der er ingen tvivl om, at den systematiske strukturering af det 
skriftlige arbejde i det nye gymnasium med de tre opgaver giver 
eleverne mulighed for at erhverve sig nogle værdifulde 
færdigheder, som der er et udtalt behov for i det komplicerede 
samfund, eleverne møder efter studentereksamen.

Harry Haue

25







Frivillig musik
På Nordfyns Gymnasium plejer der at være stor interesse for at 
dyrke musik uden for skoletiden. I år har vi haft kor, big band 
og rockgruppe i gang, og selv om Fyns Amt ikke længere stiller 
nok timer til rådighed til, at alle ønsker kan opfyldes, så håber 
vi, at det alligevel stadig kan lade sig gøre at opretholde et 
højt aktivitetsniveau.
Skolens musikgrupper optræder året igennem ved forskellige 
arrangementer, såvel på som uden for skolen; vores vigtigste 
"udstillingsvinduer" er forårskoncerten og den årlige 
kirkekoncert, som plejer at samle et stort publikum.
Kor, big band og rockgruppe fortsætter alle i det nye skoleår, og 
der er ledige pladser i koret og big band'et - især kan big 
band'et altid bruge en blæser til!
Hvis du her - eller i anden sammenhæng - har lyst til at spille 
eller synge sammen med andre, så tal med din musiklærer om det - 
forhåbentlig kan vi stable noget på benene!

Forårskoncert
Hvert år i marts måned afholdes Nordfyns Gymnasiums 
forårskoncert. Her har man lejlighed til at kigge musikhold, 
sammenspilsgrupper og musiklærerne nærmere i kortene. Det er 
nemlig meningen, at koncerten skal præsentere et bredt udsnit af, 
hvad der rører sig på gymnasiets musikfront.
Vi har ofte forsøgt os med at gruppere indslagene omkring et 
bestemt tema - "60'erne", "Jazzens historie" og "Nordfyns Lokal- 
TV" har været forsøgt. Men i år var udbudet af musik så 
mangfoldigt - bl.a. i kraft af vores nyoprettede musik
hø jniveauhold - at vi valgte at lade de enkelte numre "tale for 
sig selv" - dog kædet dygtigt sammen af to konferenciers.
Det blev et bredt udsnit af musikkens historie, tilhørerne måtte 
lægge øre til. I den ene ende kunne man opleve gregoriansk 
kirkesang, i den anden Billy Joel - for slet ikke at tale om alt 
det, der lå ind i mellem.
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I de forløbne år har vi været forvænt med, at forårskoncerten har 
været et arrangement, der har samlet mange tilhørere. Sådan gik 
det også i år, og vi håber, at de - sammen med os - havde en 
rigtig god aften.

Musical på Nordfyns Gymnasium
Det kan være fristende at forsøge at samle skolens musikkræfter i 
et stort projekt. Derfor vil vi i efteråret/vinteren 1990 
indstudere og opføre musical'en "Joseph and the Amazing 
Tecnicolor Dreamcoat" af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice. 
Tidligere har elever og lærere skrevet og opført cabaret'en "Cafe 
Life Style", men musical'en bliver nok det største projekt af 
denne art, vi endnu har bidt skeer med.

Det kan da også kun lade sig gøre, hvis mange elever og lærere 
har lyst til at lægge sig i selen både på og uden for scenen. Der 
skal synges, spilles, danses, instrueres, males kulisser, sys 
kostumer, sættes lys, sælges billetter osv., osv. Men først og 
fremmest skal der arbejdes hurtigt og effektivt.

Forestillingens handling er hentet lige lukt ud af Det gamle 
Testamente, men det vil næppe forhindre os i at give den et 
nutidigt perspektiv - her vil den iørefaldende og meget varierede 
musik hjælpe os godt på vej! Hele handlingen udspiller sig i 
musiknumre, så der er altså i virkeligheden tale om en rock
opera .

Som sagt kræves der mange medvirkende, for at det kan lykkes at 
stable forestillingen på benene. ALLE, som har lyst til at 
deltage og bidrage, er derfor meget velkomne.
Talent mangler der ikke - det er vi overbeviste om!

Musiklærerne.
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Frivillig idræt
Den frivillige idræt er et gratis tilbud til alle elever om at 
dyrke idræt udenfor den normale skoletid med kammeraterne på 
tværs af klasserne. Den frivillige idræt ledes af en eller flere 
af skolens idrætslærere. Aktiviteterne placeres i 7. og 8. 
timerne i forlængelse af den normale skoledag.
Der tilbydes hvert år basketball, fodbold, volleyball, badminton, 
bordtennis og springgymnastik. Men også andre aktiviteter kan 
tages op ud fra elevønsker. Eksempelvis hockey, kurvebold, 
jonglering/akrobatik og softtennis.
De to basketballhold havde i år en venskabsturnering med et hold 
fra Odense Katedralskole og et lærerhold.
Nordfyns Gymnasium har hvert år en intern fodboldturnering, hvor 
klasserne og lærerne kan stille hold. I år deltog 15 hold, og 2x 
løb af med sejren - så de har nu chancen for at figurere på 
pokalen 2-år i træk.
Volleyaktiviteterne omfatter en intern klasseturnering, der 
afvikles på en eftermiddag med ca. 30 deltagende hold. Herudover 
deltager vi hvert år med 1-2 hold i en stor turnering i 
Lütjenburg (nær Kiel) omkring påskeferien. Til gengæld deltager 
vort venskabsgymnasium i vores stævne i januar, hvor der også 
deltager andre fynske gymnasier og et gammelt elevhold.
I springgymnastik arbejder vi med øvelser på måtte og spring over 
redskaber.
Formålet er at give den enkelte elev tillid til sig selv, til 
andre og til redskaber. I en atmosfære af samarbejde og 
koncentration forbedres muskelstyrken, bevægeligheden og 
koordinationen. Kropsbevidstheden øges.
På måtte har vi gennemgået rulninger, håndstand, araberspring, 
møllevendinger, kraftspring og flikflak. Over plint er det 
primært overslag med hovedstøtte (hovedspring) og forlæns salto, 
der har været i centrum.
Springgymnastik er et tilbud til alle - tykke og tynde, store og 
små. Vi hjælper hinanden til en positiv oplevelse.

Idrætslærerne.
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Kunstudvalget
Skolens kunstudvalg er sammensat af lærere og elever og har til 
opgave at arrangere udstillinger og tage initiativer til indkøb 
af ny kunst til skolen.

Udvalget vil gerne i løbet af et skoleår arrangere et antal 
kunstudstillinger, så man kan stifte bekendtskab med både 
landskendte og lokale malere mm. I år har vi haft en 
vandreudstilling med den københavnske kunstner Anne Tholstrup. 
Kunstudvalget vil gerne gøre gangarealerne mere spændende og 
styrke de kunstneriske aktiviteter på selve skolen ved at lade 
elever på skift udstille deres egne "værker". Det har vist sig, 
at der er en sådan interesse blandt flere elever, og den vil 
sikkert øges, når holdene i billedkunst starter i det nye 
skoleår.

Til udstilling af elevernes fotos, tegninger mm. er indkøbt et 
antal skifterammer, så der hurtigt kan arrangeres små eller store 
udstillinger rundt omkring på skolen.
Initiativer og forslag fra elever, forældre, lærere mm. er 
velkomne. Kontakt kunstudvalget!
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Elevrådet
Aret 89/90 har for elevrådet været et spændende og virksomt år.

Der har gennem året været taget mange konstruktive initiativer 
fra elevrådets lille aktive kerne, men mange af de gode ideer er 
desværre ikke blevet ført ud i livet med den samme iver, hvormed 
forslagene er fremlagt. Vi finder det dog rimeligt at gøre 
opmærksom på, at det ikke altid, når tingene er gået lidt skævt 
eller trægt, har været elevrådets skyld. Med til denne kategori 
af mindre heldige episoder kan blandt andet regnes den meget 
omstridte årsbog, som elevrådet siden starten af oktober har 
forsøgt at tilvejebringe. Dens udeblivelse skyldes alene 
trykkeriet, der ikke har taget vores ordre alvorligt.

Dette var lidt om de mindre spændende ting, men elevrådet har 
også i år fået udrettet noget virkeligt godt. Der er, som mange 
nok har bemærket, på skolen opstået en ny mode. Det nye fænomen 
har været de smarte grønne trøjer, det har lykkedes os at 
fremskaffe (hvis nogen skulle være interesserede er der stadigvæk 
enkelte størrelser small tilbage).

Det nordfynske elevråd er ikke medlem af nogle 
elevorganisationer, men enhver elev kan frit og 

af de stridende
på hvilket som

helst tidspunkt melde sig ind.

Vi håber på et godt år med det nye elevråd. og vi vil gerne takke
rektor og den øvrige del af kontoret for et godt samarbejde.

Pernille, elevrådsformand.
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Kiruna ’89 3xyzuF
Lørdag d. 7/10-89 troppede 41 forventningsfulde personer op på 
Odense Banegård, heriblandt to rumeksperter og to, på dette 
område, alternative specialister.

Efter ca. 30 timer befandt vi os på banegården i Kiruna, 1500 km 
væk fra mors kødgryder og danske pilsnere.
Vi skulle indkvarteres i hytter med to værelser med hver en 
køjeseng, opholdsrum/køkken, entre og bad/toilet.
Indkvarteringen skete efter 45 minutters ufrivillig tilvænning 
til det hundeslædekolde nordsvenske klima. Denne ventetid 
skyldtes en mindre misforståelse. Fra den første dag blev vi 
bekendte med Helles stemme i bussens højttalere " - I dag er der 
en lille programændring" og det til trods for, at turen var 
planlagt til mindste detalje af Svante Astermo, der er en bekendt 
af Ove Kloch, som også under forberedelserne var til enorm hjælp, 
med bl.a. et foredrag med lysbilleder om Kiruna.

Lejlighederne var helt OK, og skabte ofte rammen om vores i løbet 
af aftenen/natten afholdte "konferencer", hvor der i starten stod 
lyse pilsneres tilintetgørelse på dagsordenen.
Senere blev en ændring af dagsordenen vedtaget med stor 
majoritet, - den indsmuglede "varme cacao” blev hentet frem fra 
de aflåste gemmer og blev en udmærket erstatning for Pripps Blå.

Hovedformålet med denne tur var dog at besøge raketaffyrings- og 
satel1itbillednedtagningscentret ESRANGE, forskningscentret for 
ionos- og magnetosfæren EISCAT og 
satellitbilledbehandlingsinstitutionen RYMDHUSET.

På ESRANGE så vi monteringshallerne og affyringstårnene. Fra 
ESRANGE opsendes årligt omkring 15 raketter, som enten skal 
udforske atmosfæren eller udføre forsøg i vægtløs tilstand. 
Raketterne opsendes til en højde af 100-500 km. Nogle overfører 
data til jordstationen under flyvningen, mens andre er udstyret 
med faldskærm. Data fra disse fås ved at raketterne, som for 
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alles vedkommende falder ned på ESRANGEs område, opsamles og data 
tappes direkte fra rakettens instrumenter.

ESRANGE er center for udforskning af fænomenet nordlys, til hvis 
formål der udover raketter bruges balloner, der opsendes til en 
højde af 35 km.
Den nordlige beliggenhed (68 gr. N) gør at ESRANGE også er oplagt 
til at modtage satellitbilleder fra satellitter i polarbanen.

På Institut for rumfysik, (der samarbejder med det føromtalte 
EISCAT) fik vi et foredrag af en anerkendt professor, Bengt 
Hultquist. Han fortalte om bl.a. satellitter, solvind, ionos- og 
magnetosfæren. Nordlyset er et fænomen som opstår når en 
partikelstorm fra solen (solvind) indfanges i magnetosfæren. 
Satellitbilleder til kommercielt brug redigeres på RYMDHUSET, 
hvor vi bl.a. blev sat ind i SPOT-s. ’ leHittens opgaver, 
muligheder og virkemåde. Vi fik et lynkursus - ->Dløsnings avne og 
principperne i stereob. leder (en teknik der muliggør en måling 
af højdeforskelle).
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Kiruna var mineby før den blev centrum for rumfysik og 
satellitbilleder. Vi besøgte Kirunas mine LKAB, der er den 
største underjordiske jernmalmmine. Minen er 2 km dyb og består 
af over 400 km gange. Kun 25% af de over 4000 ansatte på LKAB 
arbejder under jorden, og det hovedsageligt i kontrolrum hvorfra 
maskinerne styres via computer.

Nu havde vi beskæftiget os med satellitter og fænomener i rummet 
og havde været 2 km nede i den svenske undergrund; så vi trængte 
til at foretage os noget på jordoverfladen.

Vi besøgte Fjell-Åke alias Emanuel Stenberg, der er storsame i 
det nordsvenske. Han serverede ørred og rensdyrbøf tilberedt i 
den frie natur over åben ild mod betaling af det beskedne beløb 
110 skr. excl. drikkevarer. Serveringen skete i en samisk 
røghytte med ildsted i midten eller i den varmeforladte svenske 
natur, omkring et bål. Der var delte meninger om madens bonitet, 
men alle var enige om, hvordan denne Fjell-Åke var blevet 
storsame.
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Samernes oprindelige levevis og kultur stiftede vi bekendtskab 
med i Jukkasjærvi, hvor vi besøgte et museum. Museet var 
veludstyret med gamle samereffekter og gav os derigennem en god 
fornemmelse af hvordan disse nordboer levede.

Kiruna har gennem forholdsvis få år udviklet sig fra sameland og 
mineby, til nu at være centrum for svensk såvel som international 
rumforskning.

Rumforskning og rumteknologirelaterede erhverv er noget der 
satses på i Kiruna. Byens gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan har 
en speciel rumteknologisk gren med mulighed for et års direkte 
viderestudie af rumfysik. Vi besøgte gymnasiet, men der var 
hverken lærere eller elever til stede p.g.a. en uddannelsesdag, 
så vi måtte tage til takke med en rundvisning og en orientering 
om elevernes muligheder på gymnasiet.

Muligheder og forhold i Kiruna Kommune blev fremlagt for os på 
rådhuset af borgmesteren. Søndersø Kommunes gave med bomærke blev 
overrakt og vi modtog Kiruna Kommunes flag, som er afleveret dels 
til Søndersø Kommune og dels til NG.

Inden turen skulle gå hjemad, skulle vi længere mod nord. I 
Bjørkliden blev vi indkvarteret på hotel. Eftermiddagen blev 
brugt på en 10-km spadseretur i de omkringliggende fjelde.

Efter en meget omfattende sneboldkamp lørdag morgen, tog vi toget 
til Boden og derefter Næssjø,..København,..Odense, hvor vi ankom 
søndag d.15/10 med mange erindringsværdige dage bag os.

Peter Bisgaard Jensen 
3zF

Bo Kaspersen
3uF
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Biblioteket

Skolens bibliotek har ca. 15.000 bind og er i stadig vækst. 
Biblioteket er inddelt i en håndbogssamling (disse bøger kan ikke 
hjemlånes), en tidsskriftssamling (til hjemlån), en avisafdeling 
(der holdes dagligt 3 aviser, som man kan læse på stedet) , en 
afdeling for skønlitteratur og endelig en stor samling 
faglitteratur. Du kan benytte biblioteket, hvis du ønsker 
yderligere informationer om et emne, du arbejder med, og derfor 
gerne vil låne noget mere materiale med hjem, eller du kan 
benytte biblioteket som en læsesal, hvor du kan forberede dig i 
nogenlunde rolige omgivelser. På biblioteket er der endvidere en 
PC'er til rådighed for interesserede elever.

Skolens bibliotek kan benyttes af lærere og elever, der har et 
lånerkort. Dit studiekort fungerer også som lånerkort og skal 
medbringes ved lån af bøger.
Da der ofte er rift om de samme bøger, skal du overholde 
lånetiden på 1 mdr. Hvis du overskrider lånetiden, kan nye bøger 
ikke hjemlånes, før de "gamle" er afleveret. Overskrider du 
gentagne gange lånetiden, vil lånerkortet blive inddraget.
Mister du en bog, skal den naturligvis erstattes.
Bøger eller tidsskrifter, der vedrører de enkelte fag, indkøbes 
af fagets lærere og placeres på biblioteket til udlån for elever 
og lærere.

Biblioteksudvalget, der består af lærere, elever og bibliotekar, 
fastsætter det reglement, biblioteket skal fungere under, og 
bestemmer, ud fra forslag fra lærere og elever, hvilke bøger og 
tidsskrifter af tværfaglig karakter, der skal indkøbes.
Biblioteket har i 1989/90 haft åbent 10 timer om ugen med en 
bibliotekar til stede. Åbningstiden i 1990/91 vil afhænge af de 
nye bevillinger og om vi får tilknyttet en langtidsledig i 
1990/91. Hvis bibliotekspersonalet er fraværende sker adgang til 
biblioteket kun gennem døren ved kontoret, og udlån af bøger kan 
så kun ske ved henvendelse til kontorpersonalet.
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Aktivitetskalender for skoleåret 1989/90

At undervisningen også foregår udenfor klassen skulle følgende oversigt dokumentere.

Lørdag den 26.8. kl. 11.00 - 15.00 "åbent hus" arrangement.
7.9. 3b og 3u med JG på ekskursion til Sønderjylland.
21. og 22.9. Besøg af 5 elever fra Krogsbølle skole.
22.9. VL og SN står for besøg af elever fra Sovjet.
22.9. 2BI med PH og VF på ekskursion.
Lørdag den 23.9. Jubilæumsfest for gamle elever.
25.9. Besøg af 3 elever fra Otterup skole.
29.9. 2idM med JH på ekskursion.
Uge 41 ekskursionsuge:
3mF, HS, ST, OS og KJ i Kiruna3smS, VL og SN i Leningrad3sml, GJ og CO i Ørebro3mN, PH og VF i Jugoslavien.
13.10. 2c og HB på ekskursion til Odense.
Uge 44 Besøg af 2 elever fra Søndersøskolen.
31.10. Besøg af lærere fra Eksjø Gymnasium.
6.11.-8.11. Besøg fra Lütjenburg.
7.11. Uddannelsesdag for 3Gere.
15.11. Besøg af 15 elever fra Otterup skole.
16.11. 2MU og JR på ekskursion.
17.11. 2abc (fransk) med AF på ekskursion til København.
24.11. 2xy, ST og HS på ekskursion til Gudenåcentralen.
30.11. 2.G kemi mellem- og højtniveau til olympiadeprøve iauditoriet.
1.12. Ib, Iv og JG på ekskursion til Koldinghus og Ribe.
5.12. Julekoncert i Søndersø Kirke kl. 19.00.
6.12. Besøg af 6 elever fra Otterup Realskole.
7.12. ly og JA på besøg hos TV2.
21.12. 2eø og VL på virksomhedsbesøg.
21.12. Klassevolleyball turnering.
10.1.-11.1. Forældrekonsultation.
10.1.-11.1. Alle elever i Gråbrødre Bio og se "Rosens Navn"
18.1. "Skolen i skolen" - studiebesøg af elever fra Odense.
21.-23.1. besøg fra Lütjenburg.
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23.1. 2sm idM med JH på idrætsekskursion til Odense.
23.1. 3zuN, 3mS og KJ på ekskursion til Fynsværket.
23.1. Iv og VN i Odense Skøjtehal.
25.1. 2x og TA til Odense
31.1.-2.2. Temadage om middelalderen:"Nordfyn på den sorte døds tid". Karnevalsfest som afslutning.
7.2. Klasseturnering i baskettball.
8.2. Besøg af elever fra Kroggårdskolen.
9.2. 2c med KE og GJ i København, Planetariet og Mermaid Theater.
2.3. FM i skak for gymnasiehold.
2.3. Orientering om Østeuropa v. Troels Frøling.
5.3. lu med VF på ekskursion til Odense.
7.3. Sponx fest.
9.3. 2u og JH på ekskursion til TV2.
13.3. 2a, 2u, HU, CO og SN - forældremøde om ekskursionen til Polen.
13.3. Orienteringsmøde for kommende l.Gere.
14.3. ly og lu på ekskursion med SN og LF til Slesvig.
14.3. Regionalmøde i Matematiklærerforeningen.
15.3. Studieorienterende møde for 2.G.
20.3. Orienteringsmøde om valgfag for elever og forældre.
23.3 Orientering om Polen for 2.G, Lektor Kay Lundgren-Nielsen.
26.3. 3u, 3mS med VL og JG til arrangement på Odense Universitet om international politik.
27.3. ly, LF og HN i Odense Universitets svømmehal.
27.3. 2ax, GJ og JH i Odense Universitets svømmehal.
27.3. og 28.3. 2eø og VL på virksomhedsbesøg.
28.3. Forårskoncert.
Uge 14 ekskursionsuge:
2a, 2u, HU, CO og SN i Polen.2b, JR og EJ i Berlin.2c, 2y, HH, HB og KE i Polen.2x, TA og LH i Polen.2z, LF og AV i Budapest.
24.4 2eøM og VL på virksomhedsbesøg.
30.4-1.5 Volleyhold, JK, TA og CO i Lütjenburg til 25 årsjubilæums turnering.
3.5 2x, 2y, ST og HS til planetariet i København.
9.5 2x, TA og LH forældreaften om ekskursionen til Polen.
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Fællesarrangementer i skoleåret 1989/90

13. sep. Fællesarrangement om Rockens Historie.

29. nov. Elevforeningen Sponx arrangerer foredrag med 
Jens Jørgen Thorsen.

15. jan. Foredrag ved Troels Kløvedal kl. 19.

24. jan. Foredrag ved Museumsinspektør Henrik Jansen.

1. mar. Fællesarrangement med teatergruppen Møllen:
2. mar. "Rygtet smitter".

2. mar. Fællesarrangement for 3.G om Østeuropa.

28. mar. Forårskoncert.

30. mar. Fællesarrangement for 1. og 3.G med Page One (Jazz).

24. apr. Foredrag om Internationalisering af uddannelser 
Ilse Pedersen og Lars Kirdan, DVU.

27. apr. Elevforeningen Sponx arrangerer koncert med Moon Jam.
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Statens Uddannelsesstøtte

Elever i gymnasiet kan søge støtte fra Statens Uddannelsesstøtte 
- kaldet SU - såfremt man er over 18 år eller i løbet af 
skoleåret fylder 18 år.

Eleven skal være dansk statsborger, og af skolen betegnet som 
studieaktiv, dvs. skønnes at kunne gennemføre uddannelsen på 
normal tid. Desuden må elevens egen indtægt/formue og forældrenes 
indkomstgrundlag ikke overstige visse grænser. (Se nedenfor) .
Elever over 19 år vil få tildelt støtte uafhængig af forældrenes 
indkomstforhold.

Som noget nyt ændres tildelingsperioden fra at følge skoleåret 
til at følge kalenderåret. Derfor gælder nedenstående frem til 
31.12.1990.
Der er yderligere sket en forenkling: fremover skal man kun søge 
een gang under hver uddannelse, mens man tidligere skulle søge 
hvert år.

Ved skoleårets begyndelse vil der blive orienteret om 
tidsfrister, ansøgningsskemaer, og praktiske forhold i øvrigt.
Skolens kontor attesterer og sender elevernes ansøgninger til SU.

Beløbssatser 
1/8 1990-31/12 1990

Stipendium og studielån (højeste beløb)
Stipendium, hjemmeboende.................................................
Stipendium, udeboende..........................................................
Studielån...................................................................................

12 mdr.

Egenindkomst
Fribeløb (egenindkomstgrænse)...........................................
Egenformuegrænse................................................................. 103.470 kr.
Tillæg pr. barn..........................................................................
Uddannelsessøgende i en videregående uddannelse, som 
fravælger støttetid, kan øge egenindkomsten pr. fravalgt støt
temåned med 5.898 kr.

5 mdr.
9.485 kr.

15.520 kr.
6.898 kr.

14.658 kr.

6.079 kr.

Forældreindkomst (kun 18-årige)
Nedre grænse for maksimalt stipendium............................. 173.519 kr.
Øvre grænse for stipendium................................................. 294.232 kr.
Fradrag pr. søskende............................................................... 18.418 kr.
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Studievejledningen
Hver gymnasieklasse har tilknyttet en studievejleder. 
Studievejlederens arbejde er en blanding af de opgaver, 
klasselæreren og skolevejlederen påtager sig i folkeskolen. 
Studievejlederen giver dels de enkelte klasser kollektiv 
vej-ledning, dels individuel vejledning til den enkelte elev.

Skolens studievejledere:

Tom Alsing : Ib, ly, lu, 2a, 2x, 2y, 2u, 3x, 3y
Herle Ulfeldt: la, Ix, Iz, 2b, 2z, 2v, 3a, 3b, 3c, 3z, 3u

Kollektiv vejledning.

Til den kollektive vejledning er der i følge gældende regler 
afsat 30 timer til hele gymnasieforløbet.
Tidligt i l.G gives nogle timers undervisning i almen 
studieteknik (bl.a. notatteknik, forskellige læsemetoder, 
tilrettelæggelse af skolearbejdet). I løbet af forårssemestret 
skal eleverne i l.G vælge det/de valgfag, de vil fortsætte med i 
2. og 3.G. For at forberede eleverne til dette valg gennemgår 
studievejlederen de forskellige muligheder for valgfag, nogle af 
de faktorer, der evt. har betydning for valg af valgfag og hvilke 
konsekvenser valg af valgfag evt. kan medføre.
Også i 2.G vil spørgsmålet angående valgfag blive behandlet.

I 2.G påbegyndes studie- og erhvervsorienteringen. Af emner kan 
nævnes: hovedstrukturen i vores uddannelsessystem, 
adgangsregulering til de forskellige uddannelser, samt diskussion 
af problemer, der i det hele taget knytter sig til 
uddannelsesspørgsmål.

I 3.G gennemgås emner som generel ansøgningsteknik, økonomi og 
boligforhold under uddannelser. Problematikken omkring et evt. 
sabbatår med erhvervsarbejde eller udenlandsophold tages også op. 
Endelig er studievejlederen medarrangør af to store studie- og 
erhvervsorienterede møder for henholdsvis 2.G og 3.G.
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Individuel vejledning.

Det meste af den tid, studievejlederne har til deres rådighed, 
bruges imidlertid til den individuelle vejledning. Man kan træffe 
sin studievejleder på studievejlederkontoret i de faste 
kontortider for aftale om en samtale.
Den enkelte elev kan her frit henvende sig for at drøfte 
problemer af faglig, social, økonomisk og personlig art, der har 
med uddannelsessituationen at gøre. Det være sig problemer med 
f.eks. lektielæsning, videre uddannelse, studiestøtte eller mere 
personlige problemer med instanser indenfor eller udenfor 
skoleområdet, men som tynger og påvirker skolegangen. Det kan 
pointeres, at studievejlederne ikke er en del af skolens 
administration. Du kan derfor trygt gå til din studievejleder med 
dine problemer. Han/hun har tavshedspligt med mindre andet 
aftales med eleven.

Den individuelle vejledning omfatter desuden
introduktionssamtaler i begyndelsen af l.G og eventuelt samtaler 
om valg af uddannelse og erhverv i 3.G.

43



Praktiske oplysninger

Undervisningsmaterialer.
Eleverne skal selv anskaffe sig visse undervisningsmidler.
Skolen vil ved skoleårets start oplyse, hvilke materialer I selv 
skal anskaffe, og hvilke skolen forsyner Jer med.
Lad være med at købe noget indtil da!1

Mødepligt.
Undervisningen i gymnasiet bygger på et aktivt samarbejde mellem 
lærere og elever, der er derfor mødepligt. Fravær medfører 
ukendskab til dele af stoffet og griber forstyrrende ind i 
arbejdet også for dine kammerater og lærere. På det område er vi 
nødt til at tage hensyn til hinanden, og det betyder, at man kun 
kan være fraværende på grund af sygdom eller anden lovlig grund. 
Eventuelt fravær registreres af skolen, og seddel med angivelse 
af fraværsgrund skal afleveres til kontoret, når du møder i 
skolen igen. Fraværet opgøres i procent af afholdte timer og 
noteres på karakterbladene.
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Sygdom i forbindelse med prøver.
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, terminsprøver og 
årsprøver, såvel mundtlige som skriftlige, skal du ringe til 
skolen inden eksaminationstidspunktet.

Forældremøder.
I løbet af efteråret indbydes forældre til elever i l.G til et 
arrangement, hvor der bliver lejlighed til at se skolen og drøfte 
skolens arbejde.
Karakterblade udleveres i december, marts og ved skoleårets 
afslutning. I forbindelse med den første karaktergivning indbydes 
i januar til forældrekonsultation, hvor elevens standpunkt 
drøftes med faglærerne.

Skemaændringer.
De mellemtimer, som det af skemamæssige grunde er nødvendige at 
give Jer, kan I bruge til forberedelse i de åbne studieområder, 
klasselokaler, biblioteket eller kantinen. I tilfælde af at en 
lærer er syg eller skal på kursus eller lignende, vil 
administrationen med et opslag i glasskabene give besked om, hvad 
klassen skal arbejde med, eller hvilken vikar der skal undervise 
Jer.
Husk altid at læse opslagene - også inden du går hjem.

Befordring.
Du skal af hele befordringsudgiften kun betale op til de første 
175,- kr. pr. måned.
Du kan søge om befordringsgodtgørelse på de af Fyns Amt 
fremsendte skemaer. Sammen med ansøgningsskemaet er ligeledes 
fremsendt en vejledning med praktiske oplysninger. Du kan søge 
befordringsgodtgørelse i løbet af skoleåret, blot skal du 
overholde ansøgningsfristerne som nævnt i vejledningen.
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3. Ole Sørensen 13. Kjeld Jørgensen 23. Lise Pedersen 31. Bente Mathiesen
4. Jens Bryderup 14. Steen Carl Nielsen 24. Maren Bock 32. Helle Stub
5. Vagn Holme Frederiksen 15. Kurt René Eriksen 25. Lars Heide 33. Ellen Holt-Jensen
6. Jørgen Roe-Poulsen 16. Jørgen Granum Jensen 26. Anny Frandsen 34. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen
7. Jørgen Hoyer 17. Henrik Stub 27. Merethe Moss 35. Gitte Lindhardt Jensen
8. Lene Jørgensen 18. Jørgen Moss 28. Ellen Kristensen 36. Harry Haue
9. Poul Jespersen 19. Inger Due 37. Hanne Bache
10. Hanne Sindberg 20. Jørn Aarup-Kristensen 38. Annette Vadgaard

Følgende mangler på billedet Tom Alsing Jens Andersen, Helle Enghoff, Søren Gjaldbæk, Peter Høgstedt, Vibeke Ladefoged,
Helge Nørregård, Carl Oscar Pedersen, Ole Hansen, Jeanne Friis, Poul Møller.





Jeanne Friis, adjunkt
Carl Baggersalle 30, 5250 Odense

66
SV

17 91 36 fr JF

Søren Kaas Gjaldbæk, adjunkt 66 13 78 56 mat/fy SG
Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M

Jørgen Granum-Jensen, lektor
Bøgegårdsvej 60, 5471 Søndersø

64 89 21 59 hi/rel JG

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, adj. 66 15 66 52 hi/id LF
Rødegårdsvej 259 2.th, 5230 Odense M

Ole Hansen, adjunkt 66 12 52 71 OH
Klosterbakken 22, 2., 5000 Odense C

Harry Haue, lektor
Bernstorffsvej 33, 5000 Odense C

65 91 38 75 hi/old HH

Elsemarie Hauge, lektor 
Axelvænget 3, 5250 Odense SV

66 17 34 50 en/da EH

Lars Heide, adjunkt 
Lyøvænget 64, 5500 Middelfart

64 41 62 36 hi/mat LH

Ellen Holt-Jensen, adjunkt 
Varbjergvej 15, 5464 Brenderup

64 44 22 15 ty/rel EJ

Jørgen Hoyer, adjunkt
Birkevej 10, 5230 Odense M

66 14 36 76 da/id JH

Peter Høgstedt, adjunkt
Kosterslevhuse 9, 5471 Søndersø

64 84 17 36 bio/ke PH

Hanne Elisabeth Jacobsen, lektor 
Fyrrebakken 2, 5462 Morud

65 96 51 00 mat/fy/dl HJ

Gitte Lindhardt Jensen, adjunkt 66 11 88 65 en/id GJ
Kirkegårds Alle 3, 1., 5000 Odense <c
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Poul Ulrik S. Jespersen, adjunkt 
Poppelvej 22, 5230 Odense M

66 14 77 02 da/rel

Arne Jørgensen, adjunkt 
Bøgegårdsvej 14, 5471 Søndersø

64 89 21 67 mat/fy/na

Kjeld Jørgensen, adjunkt
Løkkehøj 15 C, 5471 Søndersø

64 89 32 74 fy/mat

Lene Annette Jørgensen, adjunkt
Havrevænget 10, 5471 Søndersø

64 89 21 55 en/f r

Randi Philp Jørgensen, adjunkt
Hvidkildevænget 8, 5230 Odense M

66 15 52 13 f r/en

Ulla Jørgensen, adjunkt
Kirkebjergvej 3, 5466 Asperup

64 48 14 23 ke/mat/na

Ellen Dela Kristensen, adjunkt 
Vestergade 59, 2., 5000 Odense C

66 13 32 42 la/en

Vibeke Ladefoged, adjunkt 
Degnevænget 13, 5270 Odense N

sa/eø

Marianne Lykke Madsen, adjunkt 
Ibsensvej 3, 5000 Odense C

66 12 46 28 bi/ke

Bente M. Mathiesen, adjunkt 
Kronhjortløkken 128, 5210 Odense

65
I

94 13 62 en/ty

Marianne Mortensen, adjunkt
Allegade 74, 5000 Odense C

66 12 03 99 en/ty

Jørgen Moss, adjunkt
Bøgegårdsvej 89, 5471 Søndersø

64 89 22 53 fy/mat

Merethe Langer Moss, adjunkt 
Bøgegårdsvej 89, 5471 Søndersø

64 89 22 53 en/ty

PJ

AJ

KJ

LJ

RJ

UJ

EK

VL

ML

BM

MO

JM

MM
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Poul Møller, adjunkt
Fyrrehøjen 3, 5330 Munkebo

65 97 42 17 geo PM

Steen Carl Nielsen, adjunkt
Rugmarken 21, 5260 Odense S

66 14 58 52 sa/hi SN

Helge Nørregård, adjunkt
Bragesvej 16, 5200 Odense V

66 16 86 06 sa/id HN

Carl Oscar Pedersen, adjunkt 
Svendborgvej 471, 5260 Odense S

65 99 20 74 hi/id CO

Lise Pedersen, adjunkt 
Rahbeksvej 7, 5230 Odense M

65 91 03 56 mu LP

Jørgen Roe-Poulsen, adjunkt 
Rosenørnsvej 9, 5230 Odense M

66 13 94 57 da/mu JR

Hanne Sindberg, adjunkt 
Rosenlunden 10, 5000 Odense C

66 11 12 90 da/f r SI

Lene Sommer, adjunkt 
Palnatokesvej 54, 5000 Odense C

66 14 67 49 ty/id LS

Helle Stub, lektor
Plantagevej 46, 5462 Morud

65 96 44 72 fy/mat/na ST

Henrik Stub, lektor 
Plantagevej 46, 5462 Morud

65 96 44 72 fy/mat/na HS

Ole Sørensen, adjunkt
Løkkehøj 102, 5471 Søndersø

64 89 32 76 fy/ke/na OS

Herle Ulfeldt, lektor
Birkemosevej 53, 5471 Søndersø

64 89 19 79 geo HU

Annette Vadgaard, adjunkt 
Tesdorpfsvej 45, 5000 Odense C

66 11 21 51 en/id AV
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Pedel, kontor og kantine
Harald Appelon Jensen, pedel 64 85 14 71 
Stensbyvej 34, 5485 Skamby

Finn Bolton Jørgensen, pedelmedhj.64 89 17 32
Kellebyvej 34, 5471 Søndersø

Conny Hansen, sekretær 64 89 14 14
Sømarksvej 53, 5471 Søndersø

Bente Tjørnehøj, sekretær 64 89 15 62
Sømarksvej 208, 5471 Søndersø

Henny Nielsen, biblioteksass. 64 80 12 50
Lindebjerg 51, 5474 Veflinge

Lillian K. Hansen, kantinebest. 64 87 18 32
Nr. Næråvej 36, 5450 Otterup

Anne-Birgitte Helbo, kantinemedhj.64 89 22 92
Sømarksvej 148, 5471 Søndersø
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