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NYBORG GYMNASIUM
& HF-KURSUS

1978



De bygninger, hvori Nyborg Gymnasium og HF byder jer velkommen, 
stammer fra 1960 - bortset fra formningslokalet, der kom til for 
få år siden.

Gymnasiets start var imidlertid et privat studenterkursus, der 
begyndte undervisningen i 1939 og i krigsårene havde til huse i 
forskellige lokaler rundt om i byen. Dette 2-årige studenter
kursus - med matematisk og sproglig linie - havde omkring 20 ele
ver pr. årgang, og af disse kom flere langsvejs fra. Af den grund 
byggedes den ældste del af kostskolen - "gamle bygning" - i 1940 
til godt 20 elever.

I 1946 overtog Nyborg kommune skolen, der samtidig flyttede ind 
i den nuværende Vestervold Skole. Med øget tilgang af elever blev 
disse lokaler for små. Samtidig var der så mange, der søgte til 
kostskolen, at en del "kostelever" var indkvarteret privat rundt 
om i byen. Dette er baggrunden for, at man besluttede dels at ud
vide kostskolen til 90 boende elever, dels at bygge den nuværen
de skole. Begge bygninger blev indviet i marts 1960.

I dag ejes Nyborg Gymnasium og HF af Fyns Amtskommune, og i det 
nye skoleår føjes en kantinebygning til - placeret i skolegården.



Med dette lille hæfte, der er udarbejdet af en kreds af elever 
og lærere, byder Nyborg Gymnasium og HF-kursus alle nye elever 
velkommen og håber, at de må komme til at befinde sig godt på 
skolen.

skolens mangeartede 
Det er tænkt som en

Hæftet fortæller om 
udenfor skoletiden, 
viser for eleverne på skolen.

Læs det! Brug de

Du får brug for det allerede i

aktiviteter, både i og 
slags håndbog eller vej

t! Gem det!

dag.

Redaktionen.
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1. skoledag -1. skoleuge
Mandag den 7. august 1978 kl. 9.00 begynder det nye skoleår.

Alle bedes medbringe en stor taske eller kuffert til bøger og 
papir.

I forhallen bliver der opslået klasselister og en plan over 
klasseværelsernes placering.

Kl. 9.00 er der en kort velkomst i festsalen og derefter mødes 
eleverne med deres klasselærer i de anviste klasseværelser.

Nye elever bedes huske dåbsattest den første skoledag, attesten 
skal afleveres til klasselæreren.

I klassen bliver der udleveret bøger, papir og skrevet skema.

Introduktionskursus
De første dage af skoleåret er der for de nye elever arrangeret 
et specielt introduktionskursus, hvor de enkelte klasser sammen 
med nogle af de lærere, de skal have, og nogle elever fra 2g og 
2HF beskæftiger sig med forskellige emner, og vi håber dette 
kursus vil hjælpe med til, at elever og lærere hurtigt lærer 
hinanden at kende, og at de nye elever hurtigt må komme til at 
føle sig hjemme på skolen.

Plan for introduktionskursus vil blive uddelt i klasserne den 
første dag i forbindelse med skemaskrivningen.
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Hvor finder jeg ?
Ansøgningsskema til befor- 
dring/statens uddannelses
støtte ............................  
Biblioteket ......................  
Bilparkering .....................  
Biologilokaler ...................  
Bogdepot ..........................  
Cykelparkering ...................  
Drikkevareautomater .............  
Duplikeringsrum .................. 
EDB-lokale (15) .................. 
Formningslokale .................. 
Fysiklokaler .....................  
Geografilokale ...................  
Historielokaler .................. 
Kemilokale ........................ 
Klassikerlokale .................. 
Knallertparkering ...............  
Kontorerne ........................  
Lærerværelset ....................  
Læserum ...........................  
Musikrum ..........................  
Mønttelefon ....................... 
Opslagstavler (elevernes) ...... 
Opslagstavle (skemaændringer) .. 
Opslagstavle (kontorets) .......  
Papirdepot ........................ 
Pedelkontor ......................

Samfundslokale ...................
Studievejlederkontor ............  
Toiletter .........................  
Kantine ...........................

Midteretagen v/adm.kt.
Underetagen
Skolebakken (langs sportsplads)
Øverste etage
Underetagen
Kælderen
Underetagen (v/cykelkld.)
Midteretagen
HF-fløjen
HF-fløjen
Øverste etage
Øverste etage
Midteretagen
Øverste etage
Midteretagen
Langs sportspladsen
Midteretagen
Midteretagen
Kælderen
Midteretagen
Underetagen
Forhallen
Forhallen
Midteretagen (overfor lærervær.)
Underetagen
Kælderen (indgang på sydsiden 
af festsalsbygningen)
Midteretagen
Underetagen
Underetagen
Skolegården (byggeriet bliver 
påbegyndt aug. 1978)
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Skitse over skolen
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B Biologi - 
Lab.

r™ " 1

Biologi Geografi li
Øverste etage

Kemi
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Fysik 1 
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dep.
Fysik 2 

lab.
Fysik 2 
aud.

Øverste etage
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Kontorer
Centrum i hele skolemaskineriet finder du i KONTORERNE på mid
teretagen i hovedbygningen, lige overfor lærerværelset. Der er 
tre:

1. I kontoret til venstre sidder skolens sekretærer SOLVEIG PE
DERSEN og ANNE-LISE HAURDAHL. På dette kontor føres skolens 
regnskab og korrespondance, besvares spørgsmål, passes tele
fon, udlevering af bl.a. kridt, hæfteplaster, hovedpinepil
ler m.m. sker også herfra.

2. I kontoret midtfor finder du "indre inspektor" TORBEN LARSEN 
og "administrativ inspektor" SVEN K. MOGENSEN. De sørger bl. 
a. for, at tilrettelægge eksaminer og prøver, uddeling af 
lommeregnere og batterier til disse, spørgsmål vedr. Statens 
uddannelsesstøtte og befordring besvares også af TL og Mog. 
På dette kontor indleveres også glemte sager.

3. Endelig er der kontoret til højre, hvor rektor IB SPANGGAARD 
træffes. Her skal du bl.a. indfinde dig, hvis du vil bede om 
fri, eller hvis du (evt. dine forældre) ønsker en samtale med 
skolens leder. Rektor træffes fra kl. 11 - 12 - tlf. 09 310217.

Foruden disse tre kontorer er der følgende fire rum i undereta
gen :■

1. Bogdepotet. Herfra foregår al udlån af skolens bøger. HERMAN 
KROGSGAARD er boginspektor, og hos ham kan du i den faste 
åbningstid, der meddeles ved skoleårets begyndelse og er op
slået på bogdepotets dør, få udskiftet bøger, der "fejler" 
noget.

2. Biblioteket, der består af en håndbogssamling, som ikke ud
lånes, samt et erhvervskartotek. Bibliotekar er AXEL ÆRBOE 
HANSEN.

3. Studievej lederkontorets åbningstider bliver meddelt ved skole
årets begyndelse og opslås på skolens opslagstavler. Studie
vejledere for HF er OLAF GRARUP og NIELS JØRGEN HELMS og for 
3g HANNA QUAADE.
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4. Papirdepotet passes af "indre inspektor" TORBEN LARSEN, depo
tets åbningstider bliver opslået på døren ved skoleårets begyn
delse .

Det sidste kontor på skolen er pedellens, dette finder du i kæl
deren ved fyrrummet. Det er lettest at finde, hvis du går ned ad 
trappen i gavlen ved festsalen. Pedellen TORBEN AAGAARD har kon
tortid hver dag fra kl. 11.00 - 11.30.

Fra "Hytteballet" 1977. 3b i et af deres optrin.
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adjunkt
Jørn Andersen 
JA 
matematik, fysik

lektor
Inger Bertelsen 
IB 
tysk, historie

lektor
Kirsten Bjørkbom 
KB 
engelsk, gymnastik

lektor
Oscar Bjørkbom 
OB 
engelsk, fransk

adjunkt
Bente Mejlhede
Christensen
BM
dansk, gymnastik

cand.psyk.
Per Fordsmann
Fo 
psykologi
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adjunkt 
Niels Aplin 
Frederiksen 
NAF 
økonomiinspektør 
og inspektion på 
kostskolen, 
geografi

adjunkt
Morris Gradel 
MG 
samfundsfag, 
engelsk

adjunkt
Olaf Grarup
Gr
studievej leder
for HF, 
engelsk, latin

studielektor 
Axel Ærboe 
Hansen - Ær 
bibliotekar 
dansk, engelsk 

adjunkt 
Inger-Lise
Hansen - ILH 
tysk, gymnastik

adjunkt
Klaus Eggert 
Hansen - KEH 
samfundsfag 
russisk
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adjunkt
Niels Jørgen Helms 
H
studievej leder
for HF, 
historie, sam
fundsfag

studielektor 
Karl Jacobsen 
Jac 
dansk, historie

adjunkt
Gert Kongsted
Jensen
KoJ 
matematik, fysik

lektor
Peter Frimann
Jensen
FJ
biologi

adjunkt
Ulla Jepsen 
Jep 
dansk, engelsk

adjunkt
Peter Budtz 
Jørgensen 
PB
dansk, engelsk
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lektor
Jens Kjellerup
K 
biologi

lektor
Herman Krogsgaard 
Kr 
boginspektor, 
fransk, religion

adjunkt
Hans Lardy
Lar 
tysk, gymnastik

adjunkt
Janne Tylvad
Larsen
JT 
fransk

adjunkt
Torben Larsen 
TL 
indre inspektor 
matematik

adjunkt
Leo Lumholt
Lum 
religion, 
matematik
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adjunkt
Marianne Klakring 
Madsen 
Ma 
musik, spansk

adjunkt
Sven K. Mogensen
Mog 
administrativ 
inspektor 
matematik, fysik

adjunkt
Erik Moseholm
Mo 
engelsk, historie

adjunkt
Hans Mårtensson 
Må 
fysik, matematik

lektor
Niels Nedergaard 
N 
fransk, latin, 
oldtidskundskab

adjunkt
Mogens Klitgaard 
Nielsen - MKN 
inspektor på 
kostafdelingen, 
geografi
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adjunkt 
Søren Noer 
No
fysik, kemi

lektor
Gunner Pedersen
GP 
engelsk, fransk

studielektor
Valther Pedersen
VP 
matematik

lektor 
Bodil Prip 
Pr
fysik, kemi, 
matematik

timelærer 
Alex Quaade 
AQ 
dansk

adj unkt 
Hanna Quaade 
HQ 
studievejleder 
for 3g, 
engelsk, dansk
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adjunkt 
Ole Ravn 
Ra 
dansk

adjunkt
Johan Romstad 
Rom 
fransk, tysk

rektor
Ib Spanggaard
S 
dansk, oldtids
kundskab

adjunkt
Jørgen Thiesen 
Thi 
græsk, latin 
oldtidskundskab

adjunkt
Marit Thorbek
MT
tysk, dansk

billedhugger
Per Weischenfeldt
Weis 
formning
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adjunkt
Helga Wilson 
Wi
historie, 
oldtidskundskab

sekretær 
Anne-Lise Haurdahl 
ALH

sekretær
Solveig Pedersen 
SP

pedelmedhjælper
B. Møller Peder
sen 
BMP

pedelmedhjælper 
John Pedersen 
JP

pedel
Torben Aagaard 
TÅ
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Valgmuligheder i HF
HF bygger som bekendt på tilvalgsprincippet. Det vil sige, at 
man har nogle såkaldte fællesfag, som alle skal have, mens man 
så desuden skal vælge et vist antal tilvalgsfag for at få en fuld 
HF-eksamen. I det følgende skema over fagene vil det ses, at nog
le fag kun findes som tilvalgsfag, mens andre tilvalgsfag består 
i en udvidelse af timetallet for et fællesfag.

Fællesfag: 
Dansk ..........................  
Religion ....................... 
Historie ....................... 
Biologi ........................ 
Geografi ....................... 
Matematik .....................  
Engelsk ........................ 
Tysk ...........................  
Samfundsfag ...................  
Musik/formning ...............  
Idræt ..........................  
Tilvalgsfag:
Biologi ........................
Matematik .....................
Engelsk ........................ 
Tysk ...........................  
Samfundsfag ...................  
Musik ..........................  
Formning ....................... 
Idræt ..........................  
3. fremmedsprog ..............  
Fysik ..........................  
Kemi ...........................  
Psykologi .....................  

Ugentlige timer
1. s em 2. sen. 3. sem. 4 . sem.

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

0 0 4 4
0 0 6 6
0 1 3 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 4 4
0 0 4 4
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3
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Tilvalgsfagenes pointstal er: 

udvidet biologi .........  8 udvidet formning ...........  8
udvidet matematik .......  12 udvidet idræt ............... 8
udvidet engelsk .........  7 3. fremmedsprog ............  11
udvidet tysk .............  10 (normalt fransk eller russisk)
udvidet samfundsfag ..... 6 fysik ......................... 14
udvidet musik ............ 8 kemi .......................... 10

psykologi ................... 6

udover tilvalgsfagene gives der mulighed for kursus førende frem 
til den lille latinprøve. Dette kursus giver ikke tilvalgspoints.

Det første valg, som man skal foretage allerede inden kursets be
gyndelse, er, om man ønsker musik eller formning som fællesfag. 
Normalt kan man kun fortsætte på tilvalgsniveau i det af de to 
fag, som man har valgt som fællesfag.

Som man sikkert ved, skal man have mindst 20 points i tilvalgsfag. 
Disse points skal man blot have samlet sig i løbet af hele kurset. 
Det vil sige, at man ikke nødvendigvis skal have valgt tilvalgsfag 
i 2. semester, men evt. kan vente til 3. semester og så alligevel 
nå at få points nok. Det er naturligvis også muligt at vælge flere 
tilvalgsfag end de "tvungne". Dette må afhænge af, hvor meget man 
kan magte, og hvilke fag man har brug for ved en videregående ud
dannelse, idet de forskellige uddannelsesinstitutioner jo af og til 
kræver bestemte tilvalg. Det kan i den forbindelse nævnes, at hver
ken den sociale højskole eller seminariet stiller krav om bestemte 
tilvalg.

Der vil både i 1. semester og 2. semester blive givet orientering 
om tilvalgsmulighederne i følgende semester og deres betydning for 
senere studievalg, ligesom lærere i de enkelte fag vil orientere 
om fagenes indhold.

Det skal dog til sidst bemærkes, at tilvalgshold kun kan oprettes, 
hvis der melder sig et tilstrækkeligt antal interesserede (mindst 
7) og der er lærere til at undervise i det pågældende fag. Det har 
dog indtil nu på Nyborg HF været muligt at oprette næsten alle de 
ønskede tilvalgshold.
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Valgmuligheder i gymnasiet

SPROGLIG LINJE MATEMATISK LINJE

’-g

N 

2g3g

K
2g 3g

S 
2g3g Lg

F 
2g3.g

N 
2g3g

S
2.g3.g

Religion 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 --2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk 4 4 6 b5 }5 4. — 4. 4. - -
Tysk 3 3 5
Fransk/Russisk 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4 - 5 5
Græsk js 6
Oldtidskundskab 1 2 - 2 - 1 2 - 2 - 2 -
Historie 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3
Samfundsfag 5 5 5 5
Geografi 2 - - - - 3 2 3 - 3 2 3 2
Biologi 3 3 3 3 )3 7 3
Biokemi
Kemi" 2 3 - 3 - 1 -
Fysik 3 3 5 2 2 2 2
Matematik 2 3 - 3 - 3 - 5 5 6 3 3 3 3
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2

1 2 1 2 1
2

1 2 1 2 1
Formning i

N: Nysproglig gren
K: Klassisksproglig gren
S: Samfundssproglig gren

F: Matematiskfysisk gren
N: Matematisknaturfaglig gren
S: Samfundsmatematisk gren

V-* Faget afsluttet 
ved eksamen,

4-: Efter l.g.
Efter 2.g.

Inden du møder i gymnasiet, har du valgt, om du vil gå i sprog
lig eller matematisk linie.

I Ig vil undervisningen i næsten alle fag foregå samlet for hele 
klassen, men i 2g og 3g vil hver linie blive delt op i flere grene. 
Det er dog en forudsætning for oprettelsen af en gren, at der mel
der sig mindst 7, samt at der er lærere til at undervise i de en
kelte fag.

Senest 15. april næste år skal du derfor vælge, hvilken gren du 
ønsker. Inden dette valg vil eleverne på forskellig måde blive 
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orienteret om de forskellige grene, hvorledes undervisningen er, 
og hvilken betydning valget har for et fremtidigt erhvervsvalg. 
Denne orientering vil dels finde sted i de enkelte klasser med læ
reren i erhvervsorientering, dels på et fællesmøde, hvor også for
ældre er indbudt. Endvidere vil hver elev få udleveret hæftet 
"Grenvalg". Det må i denne forbindelse tilføjes, at en student ved 
suppleringskursus altid senere har mulighed for at supplere sin 
uddannelse i enkelte fag, så han/hun kan blive adgangsberettiget 
til en videregående uddannelse, selvom den gren eller linie, man 
har valgt, ikke umiddelbart giver adgang.

Den væsentligste betingelse for at vælge rigtigt er imidlertid nok, 
at du i løbet af lg finder ud af, hvilke fag der særligt interesse
rer dig, samt evt. hvilke fag du har særlig let eller svært ved.

For alle gymnasieklasser gælder det, at eleverne i 2g og 3g kan 
vælge, om de vil have formning/kunstforståelse eller sang/musik. 
For begge fags vedkommende drejer det sig i 2g om 2 timer, og i 3g 
om 1 time ugentlig.

For at du kan få et indtryk af, hvori den væsentlige forskel mellem 
grenene består, vil det specielle for hver gren i det følgende bli
ve gennemgået i hovedtrækkene.

SPROGLIG LINIE:
Nysproglig gren fortsætter stort set den undervisning, du har fået 
i lg med hovedvægten lagt på tysk og engelsk (fransk er fælles for 
alle grene). Geografi afsluttes efter lg. Matematik (gælder alle 
sproglige), latin og oldtidskundskab afsluttes efter 2g, mens man 
i 3g på alle grene får biologi. - Skriftlig studentereksamen omfat
ter dansk, tysk og engelsk. Med hensyn til mundtlig eksamen gælder 
det for alle linier og grene, at det afgøres lige før studenterek
samen, hvilke fag man skal op i.
Klassisk-sprogllg gren giver en meget omfattende undervisning i la
tin og græsk med oldtidskundskab, mens engelsk og tysk falder væk. 
I de øvrige fag har man samme undervisning som de nysproglige. 
Skriftlig eksamen omfatter dansk samt oversættelse fra latin til 
dansk. Mundtlig eksamen omfatter et fag mere på klassisk-sproglig 
end på gymnasiets øvrige grene.
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Samfundssproglig gren. Her falder undervisningen i enten engelsk 
eller tysk væk, ligesom også latin falder væk efter lg. I stedet 
gives en meget grundig undervisning i samfundskundskab, geografi
undervisningen fortsætter i 2g og 3g. Skriftlig eksamen omfatter 
dansk, engelsk eller tysk og samfundskundskab.

For alle grene gælder det, at karaktererne for de fag, der afslut
tes med eksamen inden 3g overføres til studentereksamensbeviset. 
Er engelsk, tysk eller latin faldet væk efter lg (gælder klassisk
sproglige og samfundssproglige) overføres årskarakteren fra lg 
til studentereksamensbeviset.

MATEMATISK LINIE:
Matematisk-fysisk gren lægger, som navnet siger, stor vægt på ma
tematik og fysik. Geografi, kemi og for alle grene oldtidskund
skab, afsluttes efter 2g. Biologi læses kun i 3g. Skriftlig eksa
men omfatter 1 prøve i dansk, 2 prøver i matematik og 1 i fysik. 
Naturfaglig (biologisk) gren har færre timer i matematik og fysik 
og så til genfæld geografi og biologi med biokemi i både 2g og 3g. 
Skriftlig eksamen omfatter 1 prøve i dansk, 1 prøve i matematik 
og 2 prøver i biologi. 
Samfundsfaglig gren har samme antal timer i matematik, fysik og 
geografi som naturfaglig gren, mens timetallet i kemi er skåret 
helt ned til 1 time ugentlig. Til gengæld gives der både i 2g og 
3g en intensiv undervisning i samfundsfag, hvor de to andre grene 
kun har 1 time ugentlig i 3g og ingen i 2g. Skriftlig eksamen om
fatter for de samfundsfagliges vedkommende 1 prøve i dansk, 2 i 
samfundsfag og 1 i matematik.

Der gives mulighed for at oprette forsøgsgrene, såsom fransk-sprog- 
llg, engelsk-matematisk m.f1. En betingelse er dog, at forsøgsgre
nene ikke økonomisk bryder de rammer, der er lagt for skolen. End
videre skal mindst 16 elever udtrykke ønske om at få oprettet en 
sådan gren, og de fornødne lærerkræfter skal forefindes på skolen. 

Deltagelse i legemsøvelser/idræt er obligatorisk for alle skolens 
elever. Man kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for ele
ver, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven 
selv - fritages helt eller delvis for en uge af gangen, dog højst 
4 sammenhængende uger. Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås 
efter fremlæggelse af lægeattest.
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Fritidssport
Elever, der er interesseret i at dyrke sport udover de to ugent
lige timer, har mulighed for det.

Der kan oprettes hold i alle discipliner, som skolen har facili
teter til, så er der noget indenfor idræt, du har lyst til, hen
vend dig til Lar.

Til oktober starter badmintonsæsonen, interesserede spillere kan 
til den tid reservere tid på festsalens badmintonbaner hos ILH.

I 1977/78 havde vi volleyballhold for begyndere og for øvede, des
uden var der basketballhold for piger og drenge.

Indtegningen til de forskellige hold foregår i begyndelsen af sko
leåret.

Bente Mejlhede Christensen/Hans Lardy
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Frivillig sang og musik
Udover den musikundervisning der står på timeplanen, er det 
muligt - for de elever, der har specielle interesser - at op
rette timer i frivillig sang og/eller sammenspil.

Det vil sige, at der er mulighed for at oprette hold i forskel
lige ting som: KOR

ORKESTERSAMMENSPIL
BEATGRUPPE
BLOKFLØJTEENSEMBLE
FOLKEDANS
M.M.

I det forløbne år har der været mulighed for at deltage i kor, 
sammenspil for begyndere, sammenspil for viderekomne og folke
dans .

Af vore arrangementer i det forløbne år kan nævnes: 
december: JULEKONCERT I VIBY KIRKE

JULEKONCERT PÅ NYBORG PRIVATE REALSKOLE
LUCIAOPTOG

april: GYMNASIETS FORÅRSKONCERT
juni: DIMISSION

Alle interesserede kan deltage. Musikaktiviteterne starter i be
gyndelsen af september, og der vil blive annonceret nærmere i lø
bet af august om tid, sted + tilmelding.

Marianne K. Madsen
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Fællestimer
er lavet, for på tværs af klasser og linier, at samle eleverne 
til orientering om et alment emne i form af foredrag, koncert 
eller lignende.

Fællestimerne falder i skoletiden, og deltagelse er obligatorisk. 
Gennem samarbejdsudvalget er eleverne selv med til at bestemme, 
hvilke arrangementer der skal være i det kommende skoleår.

Der skal afholde mindst 8 fællesarrangementer i løbet af skole
året. I år har vi haft: Underholdning med Eddie Skoller

Jørgen Leth med filmen "Stjernerne og 
vandbærerne".
Hubert Paulsen med filmen " I pyramider
nes indre".
Juleafslutning med underholdning af 
Eddie Karnill.
Isi Foighel om Grønland.
Hans Scherfig om sit forfatterskab.
Team-teatret med "Skole-erhverv-samfund".
René Karottki fra OVE vedr. vedvarende 
energi.
Foredrag vedr. Berufsverbot.

Studiekredse og interessegrupper
oprettes på den måde, at eleverne selv indleverer forslag til sam
arbejdsudvalget om, hvad de evt. kunne tænke sig at uddybe sammen 
med andre. Alle emner kan dyrkes i en studiekreds eller interesse
gruppe, vel at mærke hvis der er tilslutning (mindst 10) og lære
re at få. Når der er indløbet en del forslag, laves en liste, som 
bliver sendt ud til eleverne. Man kan så skrive sig på, hvis der 
skulle være noget af interesse.

Studiekredse (gratis) og interessegrupper (deltagergebyr) falder 
uden for skoletiden. Der var i år tilbudt 16 forskellige studie
kredse, men kun en mindre del af disse kom i gang p.g.a. for rin
ge tilslutning.
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Statens uddannelsesstøtte
På Nyborg Gymnasium og HF vælges hvert år et stipendienævn be
stående af 3 elever og 3 lærere. Dette nævn tager sig af den ge
nerelle oplysning om støttemuligheder. De daglige ekspeditioner 
af ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte udføres af adjunkt 
Torben Larsen.

Der vil i introduktionsugen blive afholdt et orienteringsmøde 
om de nærmere regler for støtte, så her skal blot nævnes enkelte 
bestemmelser.

Det skal bemærkes, at man endnu ikke kender tallene for skole
året 1978/79. De her nævnte tal var gældende for 1977/78.
1°. Kun elever, der er fyldt 18 år inden 30, juni 1979, kan 

søge Statens Uddannelsesstøtte.
De 16 - 17 årige skal henvende sig til kommunekontoret i 
forældrenes hjemkommune for at søge om at komme i betragt
ning ved tildeling af den såkaldte ungdomsydelse■

2°. Alle elever, der er under 23 år, vil afhængigt af en for- 

ældreindtægtsskala højst kunne opnå følgende maksimale 
stipendiestøtte:

hjemmeboende: 7.300 kr.
udeboende: 10.430 kr.

Den omtalte forældreindtægtsskala går fra 55.000 kr. til 
110.000 kr., idet der fra den samlede skattepligtige ind
tægt kan trækkes 9.000 kr. pr. barn udover ansøgeren. 
Fradraget kan ske forudsat, at den/de søskende ikke er 
over 23 år og ikke har en indtægt på over 18.000 kr. årligt. 

3°. Alle elever, der er over 23 år, vil uafhængigt af forældre- 

indtægten kunne opnå maksimalt 7.300 kr.
4°. Udover stipendier kan der søges statsgaranti for studielån 

i bank/sparekasse, dog maksimalt 13.900 kr. Grænsen for 
den samlede finansieringshjælp (stipendier og studielån) 
er 18.630 kr.

5°. Egenindtægtsgrænsen omfatter kun stipendiebeløb og erhvervs

indtægter, og grænsen er fastsat til 28.200 kr. årligt for 
ugifte og 56.400 kr. årligt for gifte. Egenformuegrænsen 
er 15.000 kr. for ugifte og 30.000 kr. for gifte.

Torben Larsen.
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Befordringsgodtgørelse
Hvis man bor 7 km eller mere fra Nyborg Gymnasium og HF, kan man 
få befordringsgodtgørelse, idet der, efter ansøgning, udstedes 
abonnementskort til tog, bus og/eller rutebil. Ansøgningsskema 
bliver tilsendt til nye elever samtidig med besked om optagelse 
på skolen.

0 - tilskud
Elever fra nogle af de fynske øer kan søge om ø-tilskud hos am
tet. Nærmere meddelelse og regler og ansøgningsskema fås i be
gyndelsen af det nye skoleår.

Hjælp til handicappede
Der er i gymnasieskolen åbnet mulighed for forskellige former 
for hjælp til elever med handicap, i form af ekstrahjælp 
til undervisningen, konsulentbistand m.m. Har en elev brug for 
hjælp kan han/hun henvende sig til rektor eller en af studie
vej lederne.

Skolestruktur og organisationer
SKOLESTRUKTUR
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DIREKTORATET
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF lægger de pædagogiske 
retningslinier for undervisningen på gymnasieskoler og HF-kurser, 
og rektor har det pædagogiske ansvar for den enkelte skoles un
dervisning .

AMTSRÅDET
Fyns amtsråd træffer afgørelse i alle sager vedrørende bevillin
ger, ansættelser m.m. De står f.eks. som bygmestre for kantinen, 
der skal bygges i skoleåret 1978/79.
SKOLERÅDET
Nyborg Gymnasiums skoleråd består af 1 amtsrådsmedlem (Ester Lar
sen) 2 medlemmer (Hanne Iversen, Grete Rasch) valgt blandt og af 
forældre til elever under 18 år, rektor, lærerrådsformanden, 1 
lærer (adjunkt Helga Wilson), elevrådsformanden, 1 elev og 1 
repræsentant fra det teknisk-administrative personale.
Slolerådet har til opgave at styrke kontakten mellem skolen, 
forældrekredsen og amtsrådet. I august 1978 vil der blive ind
kaldt til forældremøde angående valg af forældrerepræsentanter 
til skolerådet.

LÆRERFORSAMLINGEN
På selve skolen er der endvidere lærerforsamlingen, hvor alle, 
der underviser på skolen, er medlemmer. Denne forsamling, der 
ledes af rektor, har til opgave, for gymnasiets vedkommende, at 
diskutere og vejlede m.h.t. karakterer og oprykning i en højere 
klasse.

LÆRERRÅDET
Desuden er der lærerrådet, der består af alle fastansatte lærere.
I visse af møderne er repræsentanter for eleverne til stede og 
deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret. En af lærerne 
er af kollegerne valgt til lærerrådsformand. Lærerrådet har mange 
forskellige opgaver at varetage efter nærmere regler, f.eks. time- 
og fagfordelingsplaner, stillingsopslag, byggesager, årsprøvernes 
ordning og omfang og meget andet.

ELEVRÅDET se side 34

SAMARBEJDSUDVALGET se side 30

SÆRUDVALG se side 28
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Diverse udvalg på Nyborg Gymnasium og HF
Udvalq Antal Arbejdsområder

Skoleråd 1 amtsrådsmedl., Mange arbejdsområder.
2 forældre, F.eks. byggesagen.
rektor, Lovgrundlag: undervisningsmin.
lærerrådsformd.,bekendtgørelse nr. 50 af 14.2.78.
1 lærer,
elevrådsformd.,
1 elev,
1 repr. fra TAP.

Elevrepr. 
i lærerråd

2 elever Behandler sager indstillet fra
samarbejdsudvalget, hvori elever
ne har interesse og deltager iøv- 
rigt i diskussioner, hvortil de 
er indbudt af lærerrådet. 
(Eleverne har ikke stemmeret). 
Såfremt der behandles sager ang. 
særlige grupper eller specielle 
sager, hvortil der er nedsat spe
cielle udvalg, kan en af repræsen
tanterne udskiftes med en fra den 
givne gruppe eller udvalg, i sær
lige tilfælde begge repræsentanter. 
Lovgrundlag: undervisningsmin. 
bekendtg. nr. 587 af 23.dec. 1969.

Introduktions- 
uge-udvalg

Efter behov Tilrettelæggelse af introduktions
uge for de nye l.g'ere + 1 HF1 ere.

Samarbejds- 
udvalg

4 elever, Studiekredse, fællesarrangementer,
3 lærere, sportsstævner, skolefester, faci-
lærerråds- liteter og praktiske forhold på
formand og skolen samt fritidsaktiviteter.
rektor Lovgrundlag: undervisningsmin. be

kendtg. nr. 587 af 23.dec. 1969.

Ekskursions- 
udvalg

5 elever, Koordinering af ekskursioner samt
5 lærere, bevilling af midler til ekskursio-
(vælges hvert ner. Rektor har dog den endelige 
år) kompetance til at træffe beslutnin

ger i ekskursionssager.
Lovgrundlag: undervisningsmin. be
kendtg. nr. 587 af 23. dec. 1969.
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Udvalg Antal Arbejdsområdet

Guideudvalg 3 elever,
3 lærere,
1 sekretær

Udarbejdelse + redigering af 
skolens introduktionshæfte

Årsprøve
udvalg

3 elever
3 lærere

Tilrettelæggelse af årsprøver for 
Ig og 2g. Eleverne i udvalget har 
ingen kompetence til på lige fod 
med de øvrige medlemmer (lærerne) 
at træffe (endelige) beslutninger 
ang. årsprøver. De kan komme med 
forslag til årsprøvernes afholdel
se. Lærerrådet har den fulde bemyn
digelse til at træffe endelige be
slutninger ang. årsprøvernes ord
ning og omfang. Lovgrundlag: cir
kulære om evaluering og meddelel
se til hjemmene af 26. marts 1973.
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Almen orientering
MØDEPLIGT

Efter direktoratets bestemmelser er der modepligt for elever i gym
nasiet og HF.

Eneste gyldig årsag til forsømmelser er:

1. sygdom.
2. forud indhentet tilladelse i anledning af f.eks. udenbys fa

miliefest .

For skolen gælder følgende regler:

Følger en elev ikke undervisningen regelmæssigt, og er der tale om 
et betydeligt antal fraværelser (15% af det samlede timetal eller 
20% af timerne i et enkelt fag), bliver den pågældende elev adva
ret.

1. mundtligt, denne advarsel skal skriftligt bekræftes af eleven 
selv, hvis han er over 18 år, og af hans forsørger, hvis han 
er under 18 år.

2. skriftligt, hvis det viser sig, at den mundtlige advarsel ikke 
har hjulpet.

3. Konstateres det, at den skriftlige advarsel heller ikke har 
hjulpet, forelægges sagen for lærerforsamlingen, der kan ind
stille til direktoratet for gymnasieskolerne og HF, at den 
pågældende elev bortvises fra skolen.

Har en elev været fraværende, skal han/hun aflevere en seddel om 
forsømmelsen, for elever under 18 år underskrevet af en af for
ældrene. Sedlen lægges i klassens rum på væggen ved kontorerne. 

Angående meddelelser fra kontoret se opslagstavlen overfor lærer
værelset .

SAMARBEJDE

Morgensamling afholdes en gang om ugen, her kan alle frit tage 
ordet. Morgensamlingen holdes i salen.

Samarbejde i den daglige undervisning.

Undervisningsmidler (bøger, papir) er gratis. Uddelingen af en 
række af bøgerne finder sted den første dag i skoleåret, og flere
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bøger kommer efterhånden som undervisningen planlægges. Papir ud
deles to gange om året i et omfang, der gennemsnitligt vil være 
tilstrækkeligt for et halvt år.

Det er amtet, der bestemmer omfanget af undervisningsmidlerne. 
Det sker i budgettet for et år ad gangen. Disse midler skal for
deles på de forskellige fag, hvorfor det vil være økonomisk van
skeligt altid at efterkomme ønsker om nyanskaffelser fra de en
kelte klasser.

Skema. På grund af de mange fag er det en vanskelig opgave at læg
ge et skema. Undervisningen kan ikke holdes inden for tidsrummet 
kl. 8 - 14, og der vil af den grund kunne komme mellemtimer uden 
undervisning. Som følge af de komplicerede regler for tilvalg på 
HF er det altid nødvendigt at ændre skemaet efter jul, ligesom 
det kan være nødvendigt at flytte timer, når skolen får anvist 
lærerkandidater til kursus i praktisk undervisningsfærdighed.

Fra "Hytteballet" 1978. 2x laver parodi på 'Olsen Banden".
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Karaktergivning eg forældremøder
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
ter, skal der mindst to gange om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, tre gange om året gives meddelelse til hjemmet 
om elevernes standpunkt.

I forbindelse med første karaktergivning i lg (i december) holdes 
der forældremøder, hvor elever og/eller forældre har speciel lej
lighed til at tale med læreren i de enkelte fag. Men man kan selv
følgelig altid henvende sig til lærerne og bede om en samtale.

Endvidere holdes der forældre - elevmøder før grenvalget i lg skal 
finde sted.

KARAKTERSKALA

13 - gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 
11 - gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 - gives for den udmærkede men noget rutineprægede præstation.
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. 

03 - gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00 - gives for den helt uantagelige præstation.

Både 13 og 00 må anses for at være undtagelseskarakterer, således 
at 11 er den normale topkarakter.

Betingelsen for at bestå HF- og studentereksamen er, at gennemsnit
tet - såvel for årskaraktererne som eksamenskaraktererne - er 
mindst 5,5 samt at summen af de to laveste karakterer plus gennem
snittet af de resterende karakterer skal være mindst 13. Denne 
sidste bestemmelse betyder i praksis, at det ikke er muligt at be
stå eksamen, når en elev har fået karakteren 00 to gange, og at 
det er meget vanskeligt at bestå eksamen med et 00 og 03 eller to 
gange 03.
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Studievejledere og erhvervsorienteringslærere vil i løbet af 
skoleåret give oplysning om mulighederne for at tage eksamen 
om i enkelte fag.

Uddannelses- og erhvervsorintering
To studievejledere, Olaf Grarup og Niels Jørgen Helms, er knyt
tet til HF, og i gymnasiet er der en studievejleder, Hanna Quaade, 
knyttet til 3g. Studievejlederordningen er planlagt til at skulle 
omfatte samtlige klassetrin og der forventes således udpeget yder
ligere 2 studievejledere for Ig og 2g, henholdsvis 1. august 1978 
og 1. august 1979.

Det er studievejledernes opgave at hjælpe eleverne individuelt 
med deres valg af fag (HF) eller gren (gymnasiet), og med deres 
valg af uddannelse og erhverv. De skal yderligere stå til rådig
hed med individuel vejledning i forbindelse med spørgsmål af fag
lig, social, økonomisk og personlig art.

Endvidere gives der i samtlige klasser kollektiv orientering om 
uddannelse og erhverv.

Studievejlederne har fast kontortid (se opslag herom på konto
rets opslagstavle).

Socialvejledning / rådgivning
Som et tilbud til de studerende ved Nyborg Gymnasium og HF stil
ler Nyborg kommune en socialrådgiver til rådighed med vejled
ning og råd.

Tilbuddet skal forstås på den måde, at man anonymt kan henvende 
sig med problemer, der nager en og få råd og vejledning om hvor 
og hvordan problemet løses.

Socialrådgiver Keld element vil være at finde på skolen hver 
anden uge i ca. 1^ time. Meddelelse om dag og tidspunkt sker 
ved opslag i klasserne ved skoleårets start.
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Elevrådet
Elevrådet har til formål at varetage elevernes undervisningsmæs
sige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser.

Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens ledelse og lærere, 
samt udadtil overfor offentligheden. Dette er § la i elevrådets 
love, som er vedtaget af elevrådet her på stedet. Det skulle no
genlunde klargøre, hvad formålet er med et elevråd.

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse, og som det 
fremgår af formålsparagraffen er det ret vigtigt, at alle klasser 
vælger en sådan repræsentant, da elevrådet som nævnt repræsente
rer eleverne overfor skolens ledelse, lærere og offentligheden.

Elevrådet nedsætter på det konstituerende møde, som holdes umiddel
bart efter sommerferien,et forretningsudvalg bestående af: en for
mand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Disse behøver 
ikke ifølge de nuværende love at være medlemmer af elevrådet, 
hvilket jeg selv er et eksempel på, da jeg p.t. er formand uden 
at være medlem.

Elevrådsmøder afholdes med kortere eller længere mellemrum. Et 
par eller helst 3 dage før et møde bliver der lagt dagsordener 
ud i reolsystemet i mellemgangen, hvor hver klasserepræsentant 
henter sin dagsorden.

Han/hun forelægger så denne for klassen, hvor man gennemgår de 
forskellige punkter, gennemdrøfter og diskuterer problemerne og 
foretager evt. afstemninger.

Efter mødet går repræsentanten tilbage til klassen og aflægger et 
referat, hvor han/hun fortæller, hvad der er foregået på mødet.

Mødet afholdes for det meste i frikvartererne, men vi har lov til 
en gang om måneden at benytte en undervisningstime til formålet.

Det sker også ret ofte, at der bliver indkaldt til ekstraordinært 
elevrådsmåde med ret kort varsel over højttaler, når nogle haste
sager opstår. Efter disse bliver der ikke som ellers uddelt skrift
ligt referat.

Der har været lidt knas med elevrådsarbejdet, nogle klasser har 
slet ikke valgt en klasserepræsentant, og de, der er valgt er ikke 
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alt for flinke til at møde op. Det har bevirket, at de øvrige 
elevers respekt for og tiltro til elevrådet er blevet mindsket, 
hvilket naturligt også har mindsket udenforståendes tillid, hvor
for elevernes reelle indflydelse er dalet kraftigt. I det sidste 
stykke tid har vi gjort en ekstra indsats for at få det til at 
fungere, og det er også ved at lykkes nogenlunde.

De klasser, der ikke har valgt en repræsentant, begrunder dette 
med, at de enten ikke har tid eller at det ikke interesserer dem. 
For det første -tiden: det tager ikke megen tid, at være elev
rådsrepræsentant, hvilket vist fremgik af, hvad beskrivelsen af 
repræsentantens arbejde er, det meste ligger i frikvartererne 
og lidt i timerne - det koster altså ingen fritid. For det andet 
- det interesserer ikke: man skal være meget uinteresseret for 
ikke at ønske at vide, hvad der foregår på den skole, man kommer 
på hver dag. Desuden repræsenterer elevrådet alle skolens elever, 
hvorfor mange meddelelser bliver giver via elevrådet, og således 
ofte slet ikke når ud til ikke-medlemsklasserne. Det besværlig
gør formidlingen betydeligt når en klasse ikke vælger elevråds
repræsentant .

Vi ønsker mere medbestemmelse, et godt grundlag for dette er, at 
man har et stærkt og velfungerende elevråd, så vi har vist, at 
vi formår at forvalte det demokrati, vi ønsker indført, at vi 
er modne til det og har reel interesse for det. Derfor vil jeg 
opfordre alle nye, ufordærvede og idealistiske unge mennesker 
til at gøre et stykke arbejde for elevrådet, nu I begynder her 
på skolen efter sommerferien, enten som repræsentanter eller 
blot ved aktivt at følge med i, hvad der foregår og bakke det 
op.

Benedicte Larsen 
student 1978 - eks.formand

Gymnasieelevernes Landsorganisation- GLO
GLO er en organisation af gymnasieelever, som har til formål at 
varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesse på et absolut 
tværpolitisk grundlag og uden hensyn til politiske særinteresser.

GLO bygger udelukkende på individuelt medlemskab, da kollektivt 
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medlemskab vil medføre, at nogle gymnasieelever vil blive medlem 
mod deres vilje. På de enkelte gymnasier går de individuelle med
lemmer sammen i en lokalforening, der dels arbejder på lokalt plan, 
dels deltager i arbejdet på landsplan, f.eks. sender lokalforenin
gerne delegerede til møderne, har repræsentanter i udvalg eller 
bestyrelse; der skrives artikler til GLO-bladet - der bliver ud
delt gratis til alle gymnasieelever.

Landsmødet er GLO's højeste myndighed. Her mødes delegerede fra 
lokalforeningerne en gang om året og vedtager et arbejds- og prin
cipprogram, reviderer vedtægter, diskuterer den gamle bestyrelses 
arbejde og vælger en ny bestyrelse efter et pointsystem, så at 
mindretal også bliver repræsenteret i bestyrelsen.

I det sidste år har GLO på landsplan arbejdet for afskaffelse af 
adgangsbegrænsningen, en bedre studie- og erhvervsvejledning, en 
ensartet og retfærdig studiestøtte - f.eks. kan man risikere, at 
man i en kommune kan få udbetalt højeste takst i ungdomsydelse, 
mens man i en anden kommune slet ikke er berettiget til at få ung
domsydelse .

På lokalt plan har GLO-Nyborg bl.a. fået oprettet et fagkartotek, 
d.v.s. at når man har læst en bog, laver man en udtalelse. Der er 
ligeledes lavet en undersøgelse om behovet for undervisning i rus
sisk blandt 1., 2. og 3.g'erne og blandt de af de nye l.g'er der 
deltog i mødet for kommende l.g'er i januar.

Hvis du ønsker at være medlem af GLO eller at få yderligere op
lysninger, kan du henvende dig til Borger Borgersen, 3y, Marianne 
Bisgaard, 2z, Gert Lauritsen, 2a, Susanne Høiberg, 2x eller under
tegnede .

Jan K. Villumsen - 2y 
lokalforeningsformand

Danske Gymnasieelevers sammenslutning -DGS
I begyndelsen af 60'erne (de GLADE 60'ere) fandt gymnasieeleverne 
ud af, at faglig organisering er en nødvendighed, hvis man vil hø
res og have nogle krav igennem. Det førte til dannelsen af DGS. 
Siden dette historiske øjeblik har DGS været om ikke altid den ene
ste, så dog den stærkeste fagforening for gymnasieelever.
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I øjeblikket kører DGS med kollektiv indmeldelse, d.v.s. at sko
len meldes ind samlet, hvorefter der er mulighed for at give sko
len samlet mere indflydelse ved individuelt køb af medlemskort. 
Mere indflydelse vil sige flere stemmer ved landsmødet og repræ
sentantskabsmøderne. Landsmødet er det vigtigste. Det holdes hvert 
år i februar, og her bestemmes de retningslinier, det faglige ar
bejde skal gå efter det følgende år, og så vælges bestyrelsen, 
der mest af alt er et administrativt organ. Repræsentantskabsmø
derne er der fire (eller osse er det tre) af om året. De benyttes 
væsentligt til at kontrollere, at landsmødets beslutninger bliver 
overholdt, og til at koordinere aktiviteterne i nærmeste fremtid.

Men for at skære gennem alt vedtægtsvrøvlet, så er det nu en gang 
dem, der går aktivt ind i det fagpoligiske arbejde, der bestemmer 
den førte politik. Hver enkelt har mulighed for at danne sig en 
mening og gøre sin mening gældende i debatten. Hver enkelt har 
mulighed for indflydelse, og det er faktisk ikke så svært.

Også ikke-medlemsskoler har store muligheder for indflydelse, 
selv om det 'Beføli" er frustrerende at sidde og ikke måtte stemme. 
Alle har taleret ved møderne og kan skrive indlæg til de forskel
lige blade, DGS står for.

I år (det vil sige sidste år) oprettede vi en DGS-gruppe her på 
skolen. Vi startede på bar bund, og det har ind imellem været 
svært at få tingene op at stå. Men alligevel har DGS-Nyborg gjort 
sig gældende (om end ikke med stor vægt) på mange måder. Kampen 
mod adgangsbegrænsningen til de højere uddannelser og kampen for 
en bedre uddannelsesstøtte har været vigtige punkter.

Men - alt det her virker nok ret intetsigende på de fleste. Det, 
det drejer sig om, er at vi hver enkelt indser, at nedskæringer 
og dårlige forhold også på det faglige område rammer os som grup
pe, og at vi derfor må prøve at opnå forbedringer ved at gå sam
men og SOM GRUPPE komme med vores meninger og krav om forbedrin
ger. Det er det, vi har en fagforening til. Det er det, vi har 
DGS til.

Derfor - vær med fra starten til at danne den nye, aktive DGS- 
gruppe. Der er ting nok at tage fat på. For at det skal gå mere 
smurt denne gang vil vi i år (d.v.s. inden sommerferien) lave 
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et oplæg til, hvad DGS-gruppen kan tage fat på med det samme i 
starten af det nye skoleår. Du kan henvende dig til Klaus i 2z 
eller Lene i 3x eller spidse ørerne ved morgensamlingerne, så vil 
du få at vide, hvornår det første møde er.

Her til slut plejer parolerne at stå, men dem venter vi lige lidt 
med, til du har været med til at diskutere dem.

DGS-gruppen
DGS's adresse er: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 

Vesterbrogade 20 mezz., 
1620 København V. - Tlf. 01 229220

Du kan osse skrive efter oplysninger, og du kan for øvrigt til 
enhver tid bede DGS om hjælp i en sag f.eks. om fravær.

EX NUNC Anno 1946
Ex Nunc er elevforening på Nyborg Gymnasium. Den har en bestyrel
se på seks medlemmer, der vælges i slutningen af januar.

Ex Nunc arrangerer festerne og koncerterne samt forskellige andre 
møder på skolen af oplysende karakter.
Den forrige bestyrelses arrangementer var i
foråret 1977: Nytårsbal med "Folk stow".

Bifrost-koncert.
"Tango" med baggårdsteatret fra Svendborg. 
Skolebal med Sao Paulo.

efteråret 1977: Præsentationsbal.
Andrew John & Lissa koncert.
Julebal.

Vi indledte med et nytårsbal og skal holde forårsbal i begyndel
sen af april.

For at blive medlem af foreningen, skal man gå her på skolen, 
og betale et årligt kontingent på 12 kr.
Alle,der har lyst at gøre et aktivt stykke arbejde, kan stille op 
som kandidat til bestyrelsen ved generalforsamlingen i slutningen 
af januar.
Bestyrelsen arbejder kollektivt, men har dog valgt en kasserer, 
der varetager foreningns økonomiske interesser.
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Bestyrelsen består af følgende:

Morten Aunsborg 3z, Karen Larsen 3b, Tove Søvndahl 2c, 
Lene Schultz-Lorentzen 2c, Marianne Bisgaard 2z, 
Klaus Rasmussen 2z.

Skolebladet
Skolebladet er en selvstændig og selvejende institution, som 
opretholdes og fungerer på frivillig basis.

Skolebladet er først og fremmest elevernes organ, men det godta
ger også lærernes bidrag (hvis der er nogen!!!). Kort sagt skole
bladet modtager alt stof med glæde. Således har skolebladet bragt 
følgende former for stof: "romaner", debatoplæg, læserbreve, 
artikler digte, cand.mager (læreres dumheder i klasserne noteret 
af eleverne (eller omvendt?)) m.m.

Som sagt fungerer arbejdet på frivillig basis efter skoletid. 
Alt arbejde foregår kollektivt. Og jo flere medarbejdere der er, 
især også fra 1. og 2.g'erne, jo større chancer er der for at 
skolebladet kan fortsætte på bedste måde i det nye år. Således 
består redaktionen nu kun af 3.g'ere - altså: slut op om skole
bladets ungdommelige lysende faner!

Skolebladsmedlemmerne er:
Bjarne Henriksen 3b, Lars Andersen 3b, Niels Jørgen Hansen 3b, 
Carl-Erik Rude 3a, Peter Olsen 3y.

Afgåede ved eksamen: Henrik Nedergaard 3y og Kirsten Olufsen 3a.
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KOSTAFDELINGEN

Til Nyborg Gymnasium og HF er knyttet en kostafdeling med plads 
til 90 elever (drenge og piger). Den ejes og drives af staten. 
Der udarbejdes en speciel guide for kostafdelingen.

LEJRHYTTE

Kildetoftehytten i Kissendrup ca. 12 km fra Nyborg ejes af læ
rerkollegiet og kan gratis benyttes af klasserne til weekend
ture fra ca. 15. april til ca. 1. oktober, når man har en lærer 
med og overholder forbuddet mod spiritusnydelse. Ærboe tager 
sig af reservationer.

NÆSTE ÅRS GUIDE

Har du en god ide eller synes du noget skal ændres i næste års 
guide, så aflever dit forslag i postkassen ved rektors kontor.
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AFGANGSKLASSER 1978
3a

Helle Bakkely, Kerteminde 
Steven McKay Boyle, Nyborg 
Kirsten Dong, Frørup 
Lone Eriksen, Ommel 
Birgitte Hansen, Tårup 
Gitte Berg Jensen, Nyborg 
Jo Dissing Jensen, Kerteminde 
Marianne Jensen, Langeskov 
Wivi Meyer Jensen, Nyborg 
Susanne Jørgensen, Bågø 
Tove Agergaard Larsen, Tårup 
Anne Mette Madsen, Tårup

3b
Charlotte W. Andersen, Ullerslev 
Grete B. Andersen, Refsvindinge 
Ulla Margr. Bisgaard, Aunslev 
Erik S. Christensen, Ullerslev 
Per Christiansen, Ullerslev 
Jette Femø, Nyborg 
Carsten Hyllested, Kerteminde 
Lisbet Høiberg, Nyborg 
Karin Jensen, Kerteminde 
Lene S. Jensen, Nyborg 
Bodil Marie Jørgensen, Nyborg 
Gitte Jørgensen, Nyborg

3x
Bo Andersen, Aunslev 
Poul Andersen, Kerteminde 
Kirsten Bastholm, Marstal 
Thorleif Eriksen, Nyborg 
Elsebeth V. Friis, Marstal 
Brian Hansen, Kerteminde 
Palle Nygaard Hansen, Kerteminde 
Tine Ærboe Hansen, Nyborg 
Thomas Haurdahl, Kerteminde 
Ivan Maimann Jørgensen, Kerteminde

3y
Christian K. Andersen, Nyborg 
Lisbeth Andersen, Nyborg 
Ulla Bengtson,Nyborg 
Lars Broholm, Nyborg 
Janne Christensen, Nyborg 
Peter Henriksen, Langeskov 
Steen Lau Jørgensen, Flødstrup 
Ivan Larsen, Langeskov 
Henrik Nedergaard, Nyborg

Søren Martinussen, Munkebo
Anne Charlotte Mortensen, Nyborg 
Liselotte Nielsen, Nyborg
Marianne Nielsen, Nyborg
Kirsten Benedikte Olufsen, Nyborg 
Anette Østergaard Pedersen, Kerteminde 
Ingrid A. Pedersen, Tårup
Lene Pedersen, Langeskov
John Petersen, Tranekær
Helle Rasmussen, Nyborg
Jeanette F. Rasmussen, Nyborg 
Kim S., Slot, Kerteminde

Hanne Højvang Jørgensen, Ullerslev 
Pernille Jørgensen, Åbenrå 
Jens Anders Klinkby, Martofte
Hanne Korse, Bagenkop
Ann Larsen, Færøerne
Hanne V. Laustsen, Rynkeby
Karin S. Nielsen, Nyborg
Michael Bo Nielsen, Ullerslev 
Ida Elisabeth Olsen, Kullerup 
Anne-Grethe H. Petersen, Bovense 
Karin Rasmussen, Rynkeby
Rikke Schultz-Lorentzen, Julianehåb

Birgitte Kørner, Marstal 
Benedicte V. Larsen, Mesinge 
Erik Krogsgaard Larsen, Nyborg 
Helle Dahl Larsen, Julianehåb 
Per Lund, Kerteminde
Peter E. Nielsen, Kerteminde 
Henning Willads Petersen, Nyborg 
Peter Skelmose, Nyborg
Per Thomsen, Nyborg
Thomas Vandkrog, Nyborg

Søren Nielsen, Aunslev
Erik Bergmann Pedersen, Langeskov
Jørgen Steen Pedersen, Nyborg
Lars Andkær Pedersen, Nyborg
Ebbe Poulsen, Ullerslev
Inge Krogh Severinsen, Martofte
Hanne Tofte, Mesinge
Christian Ubbesen, Nyborg
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3z
Lisbeth Andersen, Nyborg
Rikke Egholm Andersen, Nyborg
Jens Caspersen, Nyborg
Peer Christensen, Nyborg
Ole Rasmus S. Hansen, Refsvindinge
Helle Hoffmann, Nyborg
Tommy Lyck Jakobsen, Kerteminde
Finn Erland Jensen, Tårup
Gorm Præst Jørgensen, Ærøskøbing

Erik Jørs, Marstal
Finn Lauritsen, Nyborg 
Arne Madsen, Kerteminde 
Niels Peter Nielsen, Nyborg 
Palle Nørgaard, Kerteminde 
Niels Riis, Verninge
Kirsten Sørensen, Kerteminde 
Jørn Thomsen, Nyborg

2HF
Inge Højen Andersen, Nyborg
Käthe Andersen, Nyborg
Anita Bonven, Flødstrup
Helen Grønbech, Nyborg
Inge Ytting Hansen, Nyborg
Kurt Normann Hansen, Nyborg 
Kurt Peter Hansen, Ullerslev 
Jette Jensen, Nyborg

2HF
Claus Bihl, Nyborg
Ulla Lindholm Christensen, Langeskov 
Janne Klindt Eilertsen, Nyborg
Birthe Friis, Nyborg
Liselotte Skov Hansen, Nyborg
Ole Høiberg Hansen, Nyborg
Elisabeth Hey, Frørup
Uffe Holst Jensen, Nyborg 
Susanne Jochimsen, Nyborg 
Mette Jørgensen, Nyborg 
Dorthe Kofod, Mesinge

Thomas Fbnberg Jensen, Nyborg
Gitte Jørgensen, Nyborg
Kim Jørgensen, Nyborg
Lone Schou Jørgensen, Kullerup
Carol Rasmussen, Nyborg 
Lars Skovgaard, Herrested 
Alice D. Worsøe, Nyborg

Bjarne Kristensen, Odense
Bent Larsen, Nyborg
Birte Madsen, Nyborg
Jørgen Birkholm Madsen, Midskov
Anette Lindorf Pedersen, Kerteminde
Bjarne Kornbek Pedersen, Midskov
Dorte Pedersen, Tårup
Kim Petersen, Færøerne
Hanne Sternberg, Hesselager
Nick Buch Thomsen, Langeskov
Anne H. Vaag, Mesinge
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Ordensregler
for

Nyborg Gymnasium og HF 
i skoleåret 1978/79

vedtaget af samarbejdsudvalget den 25. januar 1978

§ 1 Cykler og knallerter og andre køretøjer skal anbringes på 
de anviste pladser.

§ 2 Der må kun ryges på de af skolen anviste områder (forhallen) 
samt - efter 3g's indbyrdes aftale - i køkkenet i parterre
etagen .

§ 3 Man må udenfor undervisningstiden kun med særlig tilladelse 
opholde sig i skolens lokaler; skolens foreninger har tilla
delse til - efter aftale - at afholde møder udenfor skole
tiden dog kun til kl. 22.

§ 4 Bøger, som lånes på skolen, skal behandles med omhu; beska
digede eller bortkomne bøger vil blive forlangt erstattet.

§ 5 Beskadigelse af inventar og materiel må straks meddeles til 
inspektor, og har man forsætligt eller tankeløst forårsaget 
skaden, er man forpligtet til at erstatte den.

§ 6 Når man uddeler blade, skriftlige meddelelser og lign., ind
leverer man samtidig 1 eksemplar på skolens kontor til orien
tering for skolens personale.

§ 7 Flytning skal meddeles skriftligt på skolens kontor.
§ 8 Efter forsømmelser p.g.a. sygdom eller anden årsag skal 

der iflg. Direktoratets bestemmelser af elever under 18 år 
medbringes skriftlig meddelelse fra hjemmet om forsømmelsens 
årsag og varighed. Elever over 18 år har tilladelse til 
selv at udforme denne meddelelse.

§ 9 Til fritagelse fra skolen for enkelte timer eller en hel 
dag må der senest dagen før søges tilladelse hos rektor. 
Tilladelsen søges af elevens forældre eller værge. Elever 
over 18 år kan selv søge en sådan tilladelse.

§ 10 Der må ikke anvendes spraydåser i skolens omklædningsrum.
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FERIEPLAN
1978

Mandag den 16. oktober til 
fredag den 20. oktober ................

Onsdag den 27. december til 
fredag den 5. januar ...................

1979 
Onsdag den 28. marts ...................

Mandag den 9. april til 
tirsdag den 17. april ..................
Tirsdag den 5. juni ....................
Mandag den 25. juni til 
fredag den 10. august ..................

efterårsferie

juleferie

Dronning Ingrids fødsels
dag

påskeferie
Grundlovsdag

sommerferie

Alle ovennævnte dage er medregnet.

RINGETIDER
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35

11.00 - 11.45
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
15.35 - 16.20
16.25 - 17.10

REDAKTIONEN
I redaktionen sad i år: Benny Hansen 2b, Benedicte Larsen 3x,

Gert Lauritzen la, Ida Olsen 3b, 
Karl Jacobsen, Jens Kjellerup og
Anne-Lise Haurdahl.


