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CUiDE
NYBORG “ 
GYMNASIUM 
&
HF -KURSUS



Dette hæfte er først og fremmest tænkt som en vej
ledning for de nye elever, der fra skoleårets begyndel
se skal færdes på Nyborg Gymnasium og HF-kursus. Hæftet 
er udarbejdet af nogle elever og lærere i fællesskab, 
og vi har prøvet at samle de oplysninger, som efter vo
res mening kan være af interesse for den, der kommer til 
en ny skole. Måske har vi ikke fået omtalt alt det, du 
gerne vil vide; men så må du selv indhente de øvrige op
lysninger hos de lærere og elever, der allerede er kendt 
med forholdene.

Hæftet kommer i år desuden til at erstatte de sædvan
lige "Meddelelser fra Nyborg Gymnasium og HF-kursus", og 
af den grund udleveres det til alle, der har deres gang 
på skolen.

De første dage af skoleåret kommer til at forme sig 
som et introduktionskursus for de nye elever. I dette 
kursus medvirker en del af skolens lærere og nogle ele
ver fra de klasser, der i 1972 startede på Nyborg Gymna
sium. Vi håber, at arrangementet vil medvirke til, at de 
nye elever hurtigt kommer til at føle sig hjemme på sko
len. Det nærmere program for introduktionskurset vil fo
religge den første skoledag.

Skoleåret begynder mandag d.lj. august kl. 9. Det vil 
være klogt at medbringe en stor taske - 1.g'erne og HF'- 
erne dog en kuffert! - til at bære de udleverede skolebø
ger hjem i.
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KONTORER:
Centrum i hele skolemaskineriet finder du i "kon

torerne" på midteretagen i hovedbygningen, lige over
for lærerværelset. Der er tre:

Kontor- I kontoret til venstre sidder skolens sekretærer,
damer fru Solveig Pedersen og fru Hanne Laursen, som bl.a. 

ordner alt vedrørende forsømmelser (seddel om forsøm
melse lægges i nogle små bokse uden for kontoret), som 
udleverer kridt, hæfteplaster, hovedpinepiller etc., 
og laver hundredeogsytten andre ting.

På dette kontor indleveres også glemte sager. End
videre findes grammofoner og båndoptagere her.

Inspektor I kontoret midtfor finder du "indre inspektor", Tor
ben Larsen, og "administrativ inspektor", Sven Mogen
sen. De sørger for at alt fungerer som det skal, at 
eksaminer og prøver forløber normalt o.s.v. Det er 
f.eks, her man skal melde det, hvis man har siddet lo 
minutter ind i en time, uden at der har vist sig en 
lærer i klassen, eller hvis man har ødelagt et eller 
andet.

Rektor Endelig er der kontoret til højre. Det er rektors.
Her skal du bl.a. indfinde dig, hvis du vil bede om 
fri, eller hvis du (evt. dine forældre) ønsker en sam
tale med skolens leder.

Bog- Foruden disse tre kontorer er der to rum i undere
inspektor 

tagen , som også er værd at kende.
For det første bogdepotet. Herfra foregår al udlån 

af skolens bøger. H. Krogsgård er boginspektor, og hos 
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ham kan du i den faste åbningstid, der meddeles ved 
skoleårets begyndelse, få udskiftet bøger der "fejler" 

noget.

Studie- For det andet - for HF - studievejledernes kontor
vejleder

("lægeværelset"). Studievejlederne Erling Christensen 
og Olaf Grarup har til opgave at vejlede HF'erne. Des
værre er der endnu ikke nogen studievejleder for gym
nasiet.

Pedel Skolens pedel er H. C. Pedersen.
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SKOLENS LÆRERE
adjunkt Jørn Andersen................. inspektion på kostafdelingen,

matematik, fysik.
lektor Inger Bertelsen................ tysk, historie.
lektor Kirsten Bjørkbom............... engelsk, gymnastik
lektor Oscar Bjørkbom.... .............engelsk, fransk.
adjunkt Birgitte Bruun de Neergaard.... dansk, tysk.
adjunkt Peter Budtz-Jørgensen.........dansk, engelsk.
adjunkt Erling Christensen............ studievejleder for HF, erhvervs

vejleder i gymnasiet, tysk, dansk
cand, psych. Per Forssmann............ psykologi.
adjunkt Niels Aplin Frederiksen.......geografi.
adjunkt Morris Gradel.................samfundsfag, engelsk.
adjunkt Olaf Grarup................... studievejleder for HF, engelsk,

latin, 
studielektor Axel Ærboe Hansen........bibliotekar

dansk, engelsk.
adjunkt Inger-Lise Hansen............ tysk, gymnastik.
adjunkt Niels Jørgen Helms........... historie, samfundsfag.
adjunkt Karl Jacobsen................ dansk, historie.
lektor Peter Frimann Jensen........... biologi, geografi.
adjunkt Gert Kongsted Jensen......... matematik, fysik.
adjunkt Ulla Ann Jepsen.............. dansk, engelsk.
lektor Jens Mørup Jørgensen...........fysik, kemi.
lektor Jens Kjellerup................. biologi, geografi.
adjunkt Hermann Krogsgaard............ boginspektor

fransk, religion.
adjunkt Torben Larsen................. indre inspektor, matematik.
adjunkt Leo Lumholdt................. .inspektion på kostafdelingen,

religion, matematik.
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gymnasieoverlærer Thorkild Lyngdahl.... gymnastik.

cand. phil. Marianne Klakring Madsen...musik, 
adjunkt Sven Mogensen................. administrativ inspektor,

erhvervsvejleder, matematik, 
fysik.

lektor Niels Nedergaard............... fransk, latin, oldtidskundskab,
studielektor Valther Pedersen......... matematik.
lektor Bodil Prip........ .............fysik, kemi, matematik.
adjunkt Ole Ravn...................... dansk.
adjunkt Johan Romstad................. fransk, tysk.
rektor Knud Stenbjerre................ historie, tysk.
adjunkt Jørgen Thiesen.... ............græsk, latin, oldtidskundskab,
billedhugger Per Weischenfeldt........ formning.
adjunkt Helga Wilson.................. historie, oldtidskundskab.

Plads til navne på lærere ansat efter redaktionens afslutning
d. 15 - 5 - 19'73:



Oscar Bjørkbom Birgitte Bruun de Neergaard Peter Budtz-Jørgensen

Erling Christensen Per Forssmann Niels Aplin Frederiksen

Morris Gradel Olaf Grarup Axel Ærboe Hansen
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Inger-Lise Hansen Niels Jørgen Helms Karl Jacobsen

Peter Frimann Jensen Gert Kongsted Jensen Ulla Ann Jepsen

Jens Mørup Jørgensen Jens Kjellerup Hermann Krogsgård
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Torben Larsen Leo Lumholdt Thorkild Lyngdahl

Marianne Klakring Madsen Sven Mogensen Niels Nedergaard

Gunner Pedersen Valther Pedersen Bodil Prip
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eller tysk som første fremmedsprog. Hvis man ønsker 

engelsk, bliver tysk automatisk andet fremmedsprog, og 
omvendt. Der er altså ikke tale om tilvalgsfag, men 
blot om, hvilket sprog man vil lægge størst vægt på.

Det sprog, man vælger som første fremmedsprog, kan 
man så evt. beslutte sig til at vælge som tilvalgsfag. 
Den intensiverede undervisning i faget begynder i 2.sem., 
men da holdene dannes allerede ved kursets begyndelse, 
vil vi gerne ved den endelige tilmelding vide, om man 
ønsker første fremmedsprog som fællesfag eller tilvalgs
fag. Hvis man skulle fortryde sit valg i løbet af l.sem., 
er der dog mulighed for at skifte hold fra begyndelsen 
af 2.sem.

Der er kun 2 tilvalgsfag, som begynder i l.sem., 
nemlig matematik og fransk. Man skal derfor inden kur
sets begyndelse tage stilling til, om man ønsker disse 
fag. Der er dog her åbnet mulighed for at ombestemme 
sig i løbet af l.sem., men det er selvfølgelig vigtigt, 
at et sådant skift sker tidligst muligt.

Som man sikkert ved, skal man have mindst 17 points 
i tilvalgsfag. Disse points skal man blot have samlet 
sig i løbet af hele kurset. Det vil sige, at man ikke 
nødvendigvis skal vælge tilvalgsfag i l.sem., ja man 
kan endda vente helt til J.sem. 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 uddannelse, idet 
de forskellige uddannelsesinstitutioner jo af og til 
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kræver bestemte tilvalg. Det kan i den forbindelse 
nævnes, at hverken den sociale højskole eller semina
riet stiller krav om bestemte tilvalg.

Der vil både i l.sem. og 2.sem. blive givet orien
tering 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 tilstrække
ligt 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.

VALGMULIGHEDER I GYMNASIET

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

I l.g. vil undervisningen i næsten alle fag fore
gå samlet for hele klassen, men i 2. og 3.g vil hver 
linie blive delt op i flere grene. Det er dog en for
udsætning for oprettelsen af en gren, at der melder 
sig nok elever (for tiden 7, men dette tal kan ændres), 
samt at der er lærere til at undervise i de enkelte 
fag.

Senest 15.april næste år skal du derfor vælge, hvil
ken gren du ønsker. Inden dette valg vil eleverne på 
forskellig måde blive orienteret om de forskellige 
grene, hvorledes undervisningen er, og hvilken betyd- 
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ning valget har for et fremtidigt erhvervsvalg. Den
ne orientering vil dels finde sted i de enkelte klas
ser med læreren i erhvervsorientering, dels på et stort 
fællesmøde, hvor også forældre er indbudt. Endvidere 
vil hver elev få udleveret hæftet "Grenvalget". Det 
må i denne forbindelse tilføjes, at en student ved sup
pleringskursus altid senere har mulighed for at sup
plere sin uddannelse i enkelte fag, så han/hun kan 
blive adgangsberettiget til en videregående uddannelse, 
selv om den gren eller linie, man har valgt, ikke umid
delbart giver adgang.

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

For at du kan få et indtryk af, hvori den væsent
lige forskel mellem grenene består, vil det specielle 

for hver gren i det følgende blive gennemgået i ho
vedtrækkene .

Sproglig linie:
Nysproglig gren fortsætter stort set den undervisning, 
du har fået i l.g med hovedvægten lagt på tysk og en
gelsk (fransk er fælles for alle grene). Matematik 
(gælder alle sproglige), latin og oldtidskundskab af
sluttes efter 2.g, mens man i 3.g på alle grene får 
biologi. - Skriftlig studentereksamen omfatter dansk, 
tysk og engelsk. M.h.t. mundtlig eksamen gælder det 
for alle linier og grene, at det afgøres lige før stu
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dentereksamen, hvilke fag man skal op i.
Klassisk-sproglig gren giver en meget omfattende un
dervisning i latin og græsk med oldtidskundskab, mens 
engelsk og tysk falder væk. I de øvrige fag har man 
samme undervisning som de nysproglige. Skriftlig ek
samen omfatter dansk samt oversættelse fra latin til 
dansk.
Samfundssproglig gren. Her falder undervisningen i 
enten engelsk eller tysk væk (det vil nok som regel 
blive tysk), ligesom også latin afsluttes efter l.g. 
I stedet gives en meget grundig undervisning i sam
fundskundskab, ligesom geografiundervisningen i mod
sætning til de to andre sproglige grene fortsætter i 
2.g og 3.g. Skriftlig eksamen omfatter dansk, engelsk 
(eller tysk) og samfundskundskab .

For alle grene gælder det, at karaktererne for de 
fag, der afsluttes inden 3.g overføres til studenter
eksamensbeviset.

Matematisk linie:
Matematisk-fysisk linie lægger, som navnet siger, stor 

vægt på matematik og fysik, mens geografi, kemi og 
oldtidskundskab (gælder alle grene) afsluttes efter 
2.g. Biologi læses kun i 3.g. Skriftlig eksamen om
fatter 1 prøve i dansk, 2 prøver i matematik og 1 i 
fysik.
Naturfaglig (biologisk) gren har færre timer matema
tik og fysik og så til gengæld geografi og biologi 
med biokemi i både 2. og 3.g. Det må bemærkes, at ma- 

18



tematikken her regnes for lige så svær som på matema
tisk- fysisk gren. Der er blot skåret nogle områder 
væk. Skriftlig eksamen omfatter 1 prøve i dansk, 1 
prøve i matematik og to prøver i biologi.
Samfundsfaglig gren har samme antal timer i matematik, 
fysik og geografi som naturfaglig gren, mens timetal
let i kemi er mindre. Til gengæld gives der i både 
2. og 3.g en intensiv undervisning i samfundsfag, mens 
de to andre grene kun har en time ugentlig i 3.g. Skrift
lig eksamen omfatter 1 prøve i dansk, 2 i samfundsfag 
og 1 prøve i matematik.

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

FÆLLESTIMER

er lavet for, på tværs af klasser og linier, at sam
le eleverne til en mere fri og direkte undervisning 
i form af koncerter, foredrag o.lign.
FÆLLESTIMERNE falder i skoletiden og eleverne har selv, 
gennem elevrådet, indflydelse på hvilke arrangementer 
(mindst 8), der skal være i den kommende sæson.
I år har vi bl.a. haft: Ian Cambell koncert, en forsvarer 
og en anklager, der besvarede spørgsmål om det danske 
retsvæsen, Per Højholt (forfatter), og to lærlinge, 
der fortalte om deres kår under mesterlæren.
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FÆLLESTIMER er en god undervisningsform, dels fordi 
den gives til så mange ad gangen, og dels fordi en 
ting der er gjort levende i meget større grad vil fan
ge interesse.

STUDIEKREDSE OG INTERESSEGRUPPER
oprettes på den måde, at eleverne selv indleverer for
slag til samarbejdsudvalget om, hvad de evt. kunne 
tænke sig at "uddybe" sammen med de andre. Alle emner 
kan dyrkes i en studiekreds eller interessegruppe, 
vel at mærke hvis der er tilslutning og lærere at få. 
Når der er indløbet en hel 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 og INTERESSEGRUPPER falder ikke i skole
tiden, men er gratis. Det er virkelig et tilbud til 
dig, hvis du interesserer dig for et eller andet emne.

Jette Skygge Andersen

STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Skolen bekendtgør for eleverne, hvornår støtten 
kan søges; den uddeles normalt i fire rater. Stipen
dierne uddeles af bestyrelsen for Statens Uddannelses
støtte, bistået af et stipendienævn, bestående af tre 
af skolens lærere, tre repræsentanter for eleverne 
og rektor.

Stipendierne kan kun tildeles elever, der er stu
dieegnede, og som har behov for støtte.
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Om en ansøger må anses for studieegnet, beror på 
et almindeligt skøn over, om han må antages at være 
i stand til at tage eksamen indenfor normal tid. Sti- 
pendienævnet vil dog, når forholdene taler derfor, 
kunne bortse fra ét studieår ud over den normale stu
dietid.

Ved tildeling lægges der vægt på ansøgerens og for
ældrenes (forsørgerens) økonomiske forhold.

Det er forældremyndighedshaverens indtægt, der er 
afgørende. Foreligger der ikke adoption, får en sted
faders eller stedmoders økonomiske forhold ingen ind
flydelse .

Forældrenes økonomiske forhold bedømmes på grund
lag af den sidst fastsatte skattepligtige indtægt.

Den skattepligtige indkomst forhøjes med lo% af 
den del af formuen, der overstiger 2oo.ooo kr.

Har ansøgeren selv formue, behandles den del af for
muen der overstiger 15.ooo kr., som indtægt.

Forældrenes skattepligtige indtægt reduceres med 
5.5oo kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er i 
eller under den undervisningspligtige alder eller un
der uddannelse. Tjener søskende over looo kr. om må

neden fortabes fradragsretten.

Der tages hensyn til særlige forhold som f.eks. 
sygdom, arbejdsløshed, opløsning af ægteskab, for
sørgerens død o.lign.

Legater fra anden side end Statens Uddannelses
støtte behandles normalt som egenindtægt. Der tages 
ikke hensyn til lån.
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Der gælder særlige regler for elever, der tor af
giftsfrit på skolens kostafdeling.

Forlader en stipendiemodtager skolen inden skole
årets udgang, hvilket skal meddeles stipendienævnet, 
eller kan han ikke længere anses for studieegnet, af
kortes støtten forholdsmæssigt, og eventuelt for me
get udbetalt støtte skal tilbagebetales.

Bestyrelsen fastsætter hvert år maksimum og mini
mum for stipendiestøtten til henholdsvis hjemmeboen
de og udeboende ansøgere. For skoleåret 1973/74 gæl
der følgende regler:
I. For elever, der endnu ikke er fyldt 2 o år den
31. dec. gælder:
1. Fuld støtte fås, hvis forældreindtægten er under 

28.000 kr. Aftrapning i støtten foretages, hvis 
forældreindtægten er mellem 28.ooo kr. og 49.ooo 
kr.

2. Uden at det øver indflydelse på støttebeløbet kan 
en ugift ansøger have en indtægt (inkl. støtte 
fra Statens Uddannelsesstøtte) på 21.5oo kr. og 
en formue på 15.ooo kr., en gift ansøger 43.ooo 
kr. i indtægt og 3o.ooo kr i formue.

3. For elever, der er fyldt 18 år inden den 31. dec.
er fuld støtte:
For ugifte hjemmeboende..................5.9oo kr.
For ugifte udeboende og gifte........... 8.000 kr.

4. For elever, der endnu ikke er fyldt 18 år den
31. dec. er fuld støtte:
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Det vælger en af lærerne til lærerrådsformand og har 
mange forskellige opgaver at varetage efter nærmere 
regler, f.eks. time- og fagfordelingsplaner, stillings
opslag, byggesager, årsprøvernes ordning og omfang, og 
meget andet.

Og hvor bliver eleverne så af i alt dette? Ja, om 
Elevråd elevråd kan du læse på de følgende sider, men her skal 
Samarbejds- vi til sidst nævne samarbejdsudvalget. Det er et kon- 
udvalg 

taktorgan mellem rektor, lærerrådet og eleverne; det 
har som medlemmer fire lærerrepræsentanter og fire 
elevrepræsentanter plus rektor, som er formand for 
udvalget; det tager sig bl.a. af fællestimer, studie
kredse, praktiske forhold af forskellig art, skolens 
ordensregler m.m. Det er dette udvalg, der behandler 
forslag fra eleverne.

Hvis du synes, alt dette lyder indviklet, har du 
nok ret, og for at du kan få lidt mere begreb om det, 
vil du i løbet af introduktionsugen få lejlighed til 
at høre mere om "organisation".

For samarbejdet om den daglige undervisning, som 
er et spørgsmål mellem den enkelte lærer og klassen, 
har undervisningsministeriet udarbejdet følgende be
kendtgørelse:

Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren en
ten sammen med eleverne udarbejde en plan for efter
årshalvåret eller gøre eleverne bekendt med en sådan 
plan. For de senere faser i undervisningen gælder, at 
læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet.
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Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisnin

gen.
Eksamensopgivelser udvælges - efter gældende bestem

melser - i samråd med eleverne.

o 
ELEVRADET

Elevrådet består af et medlem pr. klasse; der væl
ges repræsentanter i førsteklasserne i de første tre 
uger efter sommerferien. I december foretages der 
om-/genvalg i førsteklasserne, samtidig med , at de 
øvrige klasser holder nyvalg, og på dette tidspunkt 
vælges ligeledes nyt forretningsudvalg (formand, næst
formand, sekretær og kasserer) - der så sidder til 
december næste år.

Den sidste periode har vi haft to ligestillede for- 
mænd, de fik nemlig samme antal stemmer ved valget. 
Dette medfører naturligvis, at vi ikke har nogen næst
formand for tiden.

Elevrådet behandler de forslag, der kommer fra e- 
leverne. Det er overvejende forslag til anskaffelse 
af faciliteter, - varme i den lille forhal, biks med 
salg af sodavand m.m. (den oprettes efter sommerferien), 
anskaffelse af en reol med en hylde pr. klasse til 
meddelelser, blade o.lign. Desuden har vi haft en mas
se mennesker ude at deltage i møder og kurser. Vi for
søgte at få indflettet en time i skemaet til behandling 
af aktuelle emner - problemerne på skolen og udenfor, 
men det,samt medlemskab af DGS, blev nedstemt på e- 
levplenum.
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Elevrådsmøderne er offentlige, og alle kan udtale 
sig frit. Til møderne har vi en time om måneden, hvor 
elevrådsrepræsentanterne ikke skrives fraværende i klas
sen. Da en time om måneden ikke er tilstrækkeligt, må 
vi holde en del frikvartersmøder, der p.g.a. tiden 
ofte virker temmelig kaotiske.

Forhåbentlig vil de nye førsteklasser komme med 
en hel masse friske ideer, som vi kan arbejde med, 
der er mange ting, der måske kunne ændres, vi skal 
bare lukke øjnene op, spytte i næverne og gå i gang!!

Anette Tolstrup Christensen 
(den ene formand)
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DGS (DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING)

DGS er vores fagforening, som arbejder for vore in
teresser.

Som landsorganisation står DGS svagt, den har ingen 
forhandlingsret overfor statsadministrationen, den får 
ingen statstilskud, og er følgelig altid i økonomiske 
vanskeligheder. De eneste økonomiske midler DGS råder 
over er medlemskontingenterne og, når heldet er med dem, 
et tilskud fra tipsmidlerne.

På trods af disse betydelige vanskeligheder arbejder 
organisationen energisk, både på at ordne de daglige pro
blemer på gymnasierne, og på fremtidigt at gennemføre 
radikale forandringer i hele uddannelsessystemet.

Et led i DGS's fremtidsprogram er den 12-årige enheds
skole, der skal være en grunduddannelse, som skal komme 
alle til gode, og som skal modvirke at elevernes senere 
erhvervsvalg sker på baggrund af deres økonomiske, socia
le, kulturelle, kønsmæssige og geografiske fordele/ulem- 
per (som det statistisk bevist sker nu).

Den nuværende fagopdelte eksamen, som ikke giver et 
tilfredsstillende billede af elevernes arbejde, tænkes 
afløst af et selvstændigt arbejde med selvvalgt emne, 
lavet over en længere tidsperiode (nogle måneder - et 
halvt år). Denne opgave skal så vurderes med bestået/ 
ikke bestået.

DGS arbejder også på at give os større medbestemmel
se, for tiden kan man næsten ikke kalde det medbestem
melse, for vores eneste mulighed ligger i samarbejdsud
valget (SU): 4 lærere, rektor, 4 elever. Det er så uen
delig lidt vi dér har indflydelse på.
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På grund af politisk rod pålagde DGS's sidste to lands
møder (højeste besluttende instans) bestyrelsen helt kon
krete opgaver, og erfaringen har også lært den, at den 

faktisk SKAL tjene gymnasieelevernes objektive interes
ser.

Vi kan ikke i al fremtid sidde tilbagelænet og se på 
at andre arbejder hen over hovedet på os - UDEN at have 
nogen indflydelse. Ønsker vi at ændre DGS's arbejde, 
eller ønsker vi at hjælpe, må vi melde os ind, så vi 
kan få stemmeret.

Annette Tolstrup Christensen

LAK

Landssammenslutningen af Kursusstuderende er studie
organisation for kursister på Teknisk Forberedelses-, 
Udvidet Teknisk Forberedelses-, Real-, og HF-kurser. 
LAK's funktion er at varetage de studerendes økonomiske, 
sociale og uddannelsesmæssige interesser. Om organisa
tionens opbygning, øvrige formål og krav vil yderligere 
oplysning komme i en folder, som meget snart vil blive 
tilsendt. Det, jeg kort vil komme ind på her, er vores 
erfaringer med LAK og dens arbejde i det forløbne år.

På Nyborg Gymnasium nåede vi lige at blive medlem af 
LAK før kongressen i oktober, kongressen er LAK's øver
ste myndighed. Det var en kongres, som lovede en bety
delig fremgang og stigende aktivitet i det næste års 
arbejde, og det tør antydes, der kom fremgang og akti
vitet.
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Meget arbejde blev lagt i revisionen af HF-uddannel- 
sen. Denne revision er nu færdig, hvad angår struktur 
og timetal; elevernes forslag blev vedtaget, og det har 
i allerhøjeste grad gjort HF til en bedre og mere kom- 
petancegivende uddannelse end den var hidtil.

Dernæst førte LAK en utrolig stor kamp imod studie
afgiften på de private kurser. Der måtte eleverne beta
le op til 2ooo kr. om året for at få en uddannelse. Ef
ter 5 måneders kamp med indbetalingsboykot, undervisnings
nedlæggelse og demonstrationer er studieafgiften nu af
skaffet. Dette var en stor sejr for LAK.

Foråret har været hektisk. Vi blev lovet ca. 2oo mill, 
kr. ekstra til SU-støtte p.g.a. prisstigninger, infla
tion o.a. Vi fik 3 mill. En ti'er til hver studerende 
om året. En aktion mod dette latterlige beløb løber i 
øjeblikket, og den bliver kørt af LAK, som efter studie

afgiftsaktionen har samlet omkring 3oo nye aktive folk 
over hele landet, som alle ihærdigt arbejder for kravet: 
retten til en uddannelse.

Vi har kun gode erfaringer med LAK, og når du begyn
der på kursus, vil LAK også varetage dine interesser.

Bliv medlem af LAK.

Kurt Bæk.
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ELEVFORENING
"Ex Nunc": Nyborg Gymnasiums åndelige organ, eller 

sagt med. borgerlige vendinger: Nyborg Gymnasiums hæder
kronede elevforening, der, ikke at forveksle med elev
rådet, tager sig af den mere underholdningsmæssige side 
af skolegangen, så som arrangering af beatkoncerter, 
filmforevisninger og hvad der ellers måtte interessere 
eleverne.

Ovenstående er indflettet i en formålsparagraf, der 
lyder som følger: "Foreningens formål er at samle Ny
borg Gymnasiums elever til sammenkomster og møder af 
almen interesse og af oplysende og underholdende art".

For at foreningen skal kunne køre rent økonomisk, er 
vi nødt til at opkræve et kontingent, som består af den 
beskedne sum af 5 kr. Dette medlemskab giver adgang til 
de arrangementer foreningen måtte lave, til en billige
re pris end ellers.

Foreningen ledes af en samling elever på 6 stk., der 
besidder posterne som henholdsvis formand, næstformand, 
sekretær, kasserer og menigt medlem. Er man interesse
ret i at gøre et stykke arbejde indenfor foreningen, mø
der man blot op til dennes generalforsamling og lader 
sig opstille til en af posterne.

Til slut vil jeg blot håbe at alle nye elever vil 
støtte foreningens arbejde, og melde sig ind så snart 
som muligt.

Søren Helles Pedersen 
sekretær
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ELEVBLAD
Skolens foreløbigt eneste elevblad udkommer hver an

den måned og sælges i klasserne, pris 1 kr. Bladet, der 
er en selvejende institution - uafhængig af elevråd og 
skolens øvrige råd - forsøger at holde en kritisk linie: 
at påpege fejl og mangler ved undervisnings- og samfunds
systemet som helhed.

Idet bladet, der udkommer i A5-format (som denne gui
de) og normalt er på 24 sider (offset), ved skoleårets 
afslutning skifter redaktion, ændres bladets titel (tid
ligere "hurlum-HEJ-huset"). Ændringsforslag udbedes. 
Indlæg bedes afleveret til

Poul Erik Fink Jens Ellegård
3.mx 3.mz
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KARAKTERGIVNING OG FORÆLDREMODER
I gymnasiet gives der karakterer i december, i marts 

og ved skoleårets slutning. HF-elever får kun karakte
rer ved eksamen, men kan, hvis de ønsker det, hos fag
læreren få en vurdering af deres standpunkt.

I forbindelse med første karaktergivning i l.g (i 
december) holdes der forældremøder, hvor elever og/eller 
forældre har speciel lejlighed til at tale med læreren 
i de enkelte fag; men man kan selvfølgelig altid henven
de sig til lærerne og bede om en samtale.

Endvidere holdes der forældre-elevmøder før grenval
get i l.g skal finde sted.

KARAKTERSKALA

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede 
præstation.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
lo: 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 tilfredsstil 

lende præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præs
tation.

o3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og u- 
tilfredsstillende præstation.

oo: Gives for den helt uantagelige præstation.
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Både 13 og o må anses for at være undtagelseskarak
terer, således at 11 er den normale topkarakter.

Betingelsen for at bestå HF- og studentereksamen er, 
at gennemsnittet - såvel for årskaraktererne som eksa
menskaraktererne - er mindst 5,5, samt at summen af de 
to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resteren
de karakterer skal være mindst 13.

Denne sidste bestemmelse betyder i praksis, at det 
ikke er muligt at bestå eksamen, når en elev har fået 
karakteren o to gange, at det er meget vanskeligt at 
bestå eksamen med et o og o3 o.s.v.

ANDRE OPLYSNINGER

Ringe- Skolens ringetider: 7.5o - 8.4o 
tider

8.5o - 9.4o
9 • 5o - lo.4o

11.05 - 11.55
12.00 - 12.50
13.00 - 13.50
14.00 - 14.5o

o.s.v.

Mødepligt Efter direktoratets bestemmelser er der mødepligt for 

elever i gymnasiet og HF. Eneste gyldige årsager til 
forsømmelser er:

1. sygdom
2. forud indhentet tilladelse i anled

ning af f.eks. udenbys familiefest.
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Rektors 
træffetid

Rektor træffes skoledage kl. 12-13.
Tlf. (o9) 31 o2 17

Kost
afdeling

Til Nyborg Gymnasium og HF er knyttet en kostafdeling 
med plads til 9o elever (drenge og piger). Den ejes og 
drives af staten.

Lejrhytte Kildetoftehytten i Kissendrup ca. 12 km fra Nyborg ejes 
af lærerkollegiet og kan gratis benyttes af klasserne 
til weekend-ture fra ca. 15. april til ca. 1. oktober, 
når man overholder forbuddet mod spiritusnydelse. Ærboe 
tager sig af reservationer.

Ferieplan Mandag den 15. oktober til 
fredag den 19. oktober.........  Efterårsferie.
Mandag den 24. december til 
fredag den 4. januar..........  Juleferie.
Onsdag den 28. marts........... Dronning Ingrids fødselsdag
Mandag den 8. april til 
tirsdag den 16. april..........  Påskeferie.
Onsdag den 5. juni............  Grundlovsdag.
Mandag den 24. juni til 
fredag den 9. august..........  Sommerferie.

Alle ovennævnte dage er medregnet.
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ORDENSREGLER FOR NYBORG GYMNASIUM
I SKOLEÅRET 1973/74

VEDTAGET AF SAMARBEJDSUDVALGET DEN 2. APRIL 1973.

1. Cykler, knallerter og andre køretøjer skal anbringes 
på de anviste pladser.
Kørsel på rampen til cykelkælderen er forbudt.

2. Skoletasker og overtøj må ikke medbringes i fag lo
kalerne på 2. sal.

3. Eleverne må ryge på de af skolen anviste områder.
4. Eleverne må efter skoletid kun med særlig tilladel

se opholde sig i skolens lokaler, bortset fra hob
byrummene .

5. Bøger, som lånes på skolen, skal behandles med omhu. 
Beskadigede eller tilsnavsede bøger vil blive for
langt erstattet.

6. Beskadigelse af inventar og materiel må straks med
deles til inspektor, og har en elev forsætligt el
ler tankeløst forårsaget skaden, er han forpligtet 
til at erstatte den.

7. 1) Når man uddeler blade, skriftlige meddelelser
og lign, indleverer man samtidig 5 eksemplarer på 
kontoret til orientering for skolens personale.
2) Foreninger, dannet af eleverne, har tilladelse 
til at afholde møder uden for skoletiden i hobbyrum
mene, dog kun til kl. 22.

8. Flytninger skal anmeldes skriftligt på skolens kontor.
9. Efter forsømmelser p.g.a. sygdom eller anden årsag 

må der 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.

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

36


