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Forord
Så gik det femte år af skolens historie! Ikke noget langt spand af år, men dog
det første "runde" tal, der giver en mening med ikke blot at se frem, men også
tilbage.- Fem år skaber ikke historie, men er år nok til, at skolen har fundet
sin måde at skabe både hverdag og fest på, sin måde at skabe menneskelige rela
tioner på, og de mennesker, der færdes i skolens kønne og praktiske hus, har fun
det en samarbejdsform, der lover godt for fremtiden. Og det er godt! Skolen går nemlig ind i en problemfyldt og stormfuld fremtid. I den situation
er det rart at vide, at det har gymnasieskolen så ofte gjort før, og ud af hvirv
lerne er der hver gang kommet en forynget og levedygtig skole, der bjergede det
bedste af det gamle med ind i en justeret fremtid.-

Er gymnasiet i krise? Det kunne det se ud til, men krise er næppe det rigtige
ord.- Gymnasiet er med i frontlinien i en gennemgribende samfundsomvæltning. In
formatiksamfundet er kun ved en begyndelse; hvor det ender, og om det ender
godt for menneskene, afhænger i høj grad af den indsats, der øves af mange i de
kommende år.- Når det måske er blevet endnu sværere at spå om fremtiden, end
det var på Storm P.'s tid, skyldes det, at udviklingen er så eventyrlig og går
så hurtigt, at fantasien dårligt slår til! Hvad man endnu ikke havde opfundet
i går er forældet i morgen!
Man kan spørge: Hvad skal man så lære i en sådan udviklingsperiode? Og man kan
svare: Vi skal ikke beskæftige os med det forældede fra igår, og vi kan ikke be
skæftige os med det, der først bliver opfundet i morgen. Vi må altså lære at be
tjene dagens værktøj! Ja, selvfølgelig skal vi lære det, og det er der skole
former nok, der ser deres opgave i.
Men er det nok? Er det ikke mere væsentligt at stå rustet til hurtigt at lære
det aktuelle, samtidigt med at man har netop det værktøj, der gør en konstant ju
stering til hver ny dags udfordring mulig?- Netop at ruste de unge til fremtiden
er gymnasiets opgave. Det er ikke nogen nyhed, den opgave har gymnasiet altid
løst.- De tre år i gymnasiet skaber netop den platform af almen viden, der gør
en omstilling mulig! Det betyder, at gymnasiet tager kulturarven med sig, sam
tidig med at gymnasiet fornyer sig, men på en almen måde.-

Det kan illustreres med skolens forhold til EDB.- Her kommer undervisningen for
de elever, der begynder i l.g nu. Alle vil få undervisning i EDB.- Når gymnasie
skolen først nu tager denne aktuelle opgave op i bredere form, er det fordi gymna
siet, i overensstemmelse med sin ide og sin tradition1, ikke kan nøjes med at gi
ve undervisning i maskinerne og deres muligheder, men også skal have de faglige
perspektiver og de menneskelige problemer med.- Gymnasiets EDB-tilbud er altså
bredere end andre skoleformers, samtidigt med at det åbner vejen for en velaf
balanceret specialist, der kan vurdere, hvad det er han gør.Gymnasiet er midt i en vanskelig omstillingsproces, som det nok skal klare, idet
gymnasiet fortsat er det brede almene tilbud til de 16-årige, det tilbud, som
åbner alle muligheder for fremtiden.-

Arsskriftet tegner skolens historie, men er også introduktionshæfte for kommende
elever: Skolen byder Jer hjerteligt velkommen og ønsker Jer 3 gode gymnasieår
både fagligt og menneskeligt.
Marstal
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Ansatte ved Faaborg Gymnasium

Bodil Andersen (BA)
adjunkt, da/formn.

Niels Andersen (NA)
adjunkt, mat/fys

Jørgen Bech (BE)
lektor, kemi/fys

Jens Bruntse (JB)
adjunkt, mus../:higt
sikkerhedsrepræsentant

Gert Christiansen (GC)
adjunkt, geo/samff

Birthe Dahl (BD)
adjunkt, eng/mus
bibliotekstilsyn

Ole Dahl (OD)
adjunkt, mus/mat/data
lærerrådsformand 1983/84

Carsten Dilling (CD)
adjunkt, da/idræt

Hanne Ellebæk (HE)
adjunkt, fr/ty
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Stig Gohs (SG)
adjunkt, mat/data
adm. inspektor

Kirsten Gosvig (KG)
adjunkt, da/fr

Lisbeth Havndrup (LH)
adjunkt, fr/eng

Lone Højfeldt (HØ)
adjunkt, da/eng

Gitte Ladegaard Jacobsen
adjunkt, rel/ty
(GL)

Karin Jensen (KJ)
adjunkt, da/idr

Karen Dreyer (KD)
adjunkt, la/fr/old

Helle Kærsager (HK)
adjunkt, fr/idræt
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Gisen Halskov (GH)
adjunkt, eng/da

Jens Juel Larsen (JJ)
adjunkt, hist/geo

Povl Marstal (R)
rektor, da/old

Erik Mosegaard (EM)
adjunkt, mat/fys

Marie Moth-Poulsen (MM)
adjunkt, da/idræt

Frank Nielsen (FN)
adjunkt, bio/kemi
AV-inspektor

Lars Nivaa (LN)
adjunkt, hist/old/rel
studievejleder

Ole Olesen (OL)
adjunkt, mat/fys

Viola N. Pedersen (VP)
adjunkt, ty/eng

Anne Kirstine Primdahl
adjunkt, geo
(AP)
studievejleder
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Philippe Erik Sales (PS)
adjunkt, hist/idræt

Erik Thomsen (ET)
adjunkt, samff/hist

Jens Thorsen (JT)
adjunkt, mat/fys
lærerrådsformand 1984 -

Jesper Vlldbrad (JV)
adjunkt, blo/idræt

Inger Vinther (IV)
adjunkt, bio/formn

Flemming Østergaard (Fø)
adjunkt, da/idræt

Lærerkandidater i skoleåret 1983/84:
cand. mag. Eske Laden-Andersen, tysk/idræt
cand. mag. Søren Rasmussen, eng/old
cand. phil. Bente Guldborg Nielsen, dansk
cand. phil. Jette Wulff, fransk
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Orla H. Nielsen (OHM)
pedel

Bent Brændeholm Peter
sen (BB) pedelmedhjæl
per, sikkerhedsrepr.

Inger Andersen (IA)
kantinebestyrer

Anne Marie Jespersen
(AMJ) kantinemedhjælper

Inger Flamand (Fl)
sekretær

Henny Hansen (HH)
sekretær

Charlotte Agerslet Hansen
(CH) kontorelev
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SPROGLIGE STUDENTER 1983

bagerst fra venstre: Marianne Fabricius Nielsen, Charlotte Rasch, Ann Parsberg Dorow, Charlotte Christensen,
Anne Marie Hansen, Kirsten Marstal, Turid BJarnasson, Ulla Boye Rasmussen, Connie Wolff.
midterste række fra v.: Tina Bild Kjærgaard, Ella Wollesen, Anne Lisbeth Clement, Mette Schmidt, Karen Merete Niel
sen, Elsebeth Loch, Berit Madsen, + Lisbeth Frøsig (ikke med på billedet)
forreste række fra v.: Karin Mose Jørgensen, Charlotte Pedersen, Ellen Jensen, Ane Louise Henriksen, Lissi Jensen,
Birgit Jessing, Kate Agnes Duus Nielsen.

MATEMATISKE STUDENTER 1983

Navne på studenter 1983

l.< række fra venstre

3. række fra venstre

Torben Eskildsen
Peter Gundlach
Jens Michael Ferdinan
Jørgen Bonnesen
Jens Henry Hansen
Kaj Holmelund Gråbæk
Flemming Pedersen
Jes Baardesø Hansen
Hans Christian Jørgensen
Carsten Lysholt

Christian Brylle
Lars Pinholdt
Hanne Knude Larsen
Jane Bjerre Thomsen
Vivi Hj. Pedersen
Tina Linda Thrane
Mette Virklund
Lone Banke Hansen
Bodil Merete Madsen
Ann Birk Vikkelsøe
Lisbeth Christensen
Jane Høvsgaard Madsen
Niels Find Larsen
Henrik Ploug

2. række fra venstre

Søren Kjær Mortensen
Michael Volger Godt
Torben Hedegaard Jensen
Ole Christian Nielsen
Anne Mette Kragegaard
Tine Marie Søltoft
Helle Skov Andersen
Dorte Christensen
Diana Pedersen
Jette Møller Madsen
Charlotte Jenrich Hansen
Kristen Søberg
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4. række fra venstre

Søren Erik Larsen
Claus P. Larsen
Christian M. J. Donvig
Marianne Hansen
Charlotte 0. Pedersen
Helle Jensen
Helle Sneftrup
Anders Pedersen
Bo Bang Berthelsen
Jens Bolding Jensen
Asger Stisen Hansen
Mads Kristian Sørensen

Skolens elever
3a

3b

Maria Bjergegaard
Eva Bangsgaard Hansen
Isabella Imlau-Jeppesen
Berith Berg Kristensen
Charlotte Kristiansen
Lise Lotte Kruuse
Marianne Langdill
Aase Conny Voldgaard Larsen
Gitte Falk Larsen
Tina Lautrup
Kirsten Lindegaard
Hanne Pedersen
Helle Pedersen
Britta Rasmussen
Anne Uller
Christina Wagner

Tine Orry Bendtzen
Flemming Hansen
Lene Kelly Hansen
Gudrun Ouedens Harboe
Claus Juel Henriksen
Tove Henriksen
Anne-Marie Ilium Jakobsen
Anne Nimann Jensen
Linda Rask Jensen
Merete Juul Jensen
Palle Hougaard Jørgensen
Anja Kiersgaard
Grith Langer
Benedikte Milling
Janne Nørrelund Nielsen
Lars Rüdell Nielsen
Ulla Nielsen
Anne Styrbæk
Bent Bredland Sørensen

3x

3y
Lars Munk Eriksen
Eva Kørschen Hansen
Kim Bredo Hansen
Morten Holme
Annebeth Sandholt Ingleby
Lasse Kjeldsen
Steen Klingenberg
Mogens Kraght
Pia Larsen
Henrik Lyder
Claus Lindekilde Milling
Bent Møllegaard
Pernille Sachmann Møller
Lise Olofsson
Claus Erik Engelbrecht Olsen
Anegrethe Lillelund Pedersen
Lars Rasmussen
Helle Helding Sinnerup
Hanne Vølund

Niels Jesper von Steensen Bach
David Stephan Brice
Bente Høj Hansen
Birgit Hansen
Gitte Hansen
Jane Svaneklink Hansen
Per Tørslev Jensen
Søren Lisby Jensen
Birgitte Jørgensen
Jan Skytte Knudsen
Ole Kristian Olesen Kobberup
Anne Merete Skjønaa Larsen
Jonna Madsen
Uffe Parsberg Madsen
Helle Marcher
Karin Elisabeth Møller
Doris Marina Nielsen
Grethe Warncke Petersen
Hanne Juhl Rasmussen
Nete Margrethe Rasmussen
Mogens Thomsen

3z
Marianne Brinkmann
Kim Hansen
Martin Otto Lavér Hansen
Kasper Jensen
Niels Christian Jervelund
Kurt Larsen
Jennie Maria Lindholm
Lise-Lotte Fuglsang Lundsgaard
Klaus Bay Madsen

Christian Mide-Andersen
Anna-Maria Mytarellis-Mytaros
Lisbeth Pedersen
Michael Sellerup
Lene Skrubbeltrang
Thomas Terndrup-Larsen
Dorte Thinggaard
Christian Thomsen
Morten Thomsen
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2a

2b

Jenni Liselotte Andersen
Torlej Bjarnason
Trine Bjørnild
Dorte Brolund
Kristine Jane Brorsen
Bettina Christiansen
Wilhelmina Christina De Best
Charlotte Foged
Anne-Mette Gade
Anne Dorte Grube
Birthe Hansen
Helle Lynge Hansen
Solveig Mørk Hansen
Susanne Garness Jacobsen
Ulrik Haugegaard Jørgensen
Niels Christian Kragh
Jesper Sten Madsen
Lisbeth Torp Madsen
Thomas Høgh Marschall
Pia Kjellberg Mortensen
Jette Helding Pedersen
Githa Poulsen
Christel Inge Trappehave

Søren Hammerich Andersen
Hanne Christensen
Anne Grethe Hansen
Jutta Skov Hansen
Niels Skyum Hansen
Helle Iversen
Eva Munk Jensen
Hanne Lykke Jørgensen
Kia Okkerlund Brahe Kristiansen
Dorthe Larsen
Jette Alsing Larsen
Helle Odde Poulsen
Lisbeth Rasmussen
Vibeke Faurby Stengaard
Helle Lomborg Truelsen
Anne-Sofie Vilhelmsen

2x

2y
Ulrik Andersen
Merete Elisabeth Christensen
Morten Folkersen
Suzette Frederiksen
Søren Ludvig Haastrup
Stella Hansen
Kenneth Lund Jensen
Christian Jessing
Bettina Kolze
Connie Pingel Kristensen
Anita Larsen
Britta Maria Larsen
Christian Larsen
Solveig Kirsten Larsen
Thomas Dave Backgaard Madsen
Michele Leyssac Naur
Christian Frii i Olesen
Helle Filstrup Pedersen
Jan Holm Pedersen
Anette Rye Rasmussen
Niels-Jørgen Skovhøj
Michael Skytte
Niels Smedegaard
Jette Malene Terp
Ole Vorm

Niels Schroll Andersen
Jeppe Burchardt
Lars Warming Ehmsen
Fleur Wilhelmine Engkjær
Morten Jenrich Hansen
Jens Birkerod Hinke
Jette Halkjær Jacobsen
Morten Munch Johansen
Peer Anders Juel
Erika Kroyer Jørgensen
Aase Klingenberg
Jan Pingel Kristensen
Hai-Ja Litell
Ane Møller
Lillian Ilium Møller
Jeanne Leyssac Naur
Anette Kistrup Nielsen
Mette Pedersen
Steen Malmmose Pilegaard
Aksel Møllerhøj Rasmussen
Kim Kronhage Rasmussen
Søren Høyer Rasmussen
Anders Riber
Helle Skaaning
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2z

Ole Áarenstrup Andersen
Nicholas Boyer
Maj Vinberg Christensen
Vivi Rosendahl Christensen
Anna Kirstine Erlandsen
Annette Ilkjær
Lars Krusborg Jacobsen
Malene Kjærgaard Jacobsen
Luisa Gislinge Johansen
Palle Rene Knudsen
Merete Krøll
Torben Skovlund Madsen

Pia Møller
Jørn Urup Nielsen
Kim Nielsen
Jane Nøhr
Majbritt Olsen
Søren Pedersen
Flemming Rosgaard
Morten Skovsted
Tina Stokkebo
Dorte Louise Virklund
Tina Uglebjerg Westergaard
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16

la

Ix

Lisbeth Søbæk Andersen
Kurt Bendix-Olsen
Pernille Stage Boisen
Lene Christiansen
Pia Ellegaard
Charlotte Dahl Enevoldsen
Anne Granhøj
Jens Græsholm
Anne Lene Rønning Hansen
Daniela Hansen
Gitte Krøyer Hansen
Jeanett Margrethe Banke Hansen
Peter Drejøe Hansen
Birgit Hegedahl
Jørgen Hæstrup
Margit Ilium Jakobsen
Anne Jensen
Lene Skytte Jørgensen
Lise Hedam Jørgensen
Sonja Hyldal Kristiansen
Winnie Larsen
Anne Fog Lauritsen
Charlotte Lind
Kira Jensen-Maar
Anne Mette Westergaard Mouridsen
Gitte Søderstrøm Nielsen
Dorte Rørkær
Kitt Trentel-Hansen

Jacob Atzen
Peter Busk
Anders Christensen
Per Christiansen
Helle Lynghøj Frederiksen
Søren Skytte Gottwald
Iben Grenander
Birgitte Hammerich
Susan Riber Hansen
Michael Jacobsen
Lone Jørgensen
Michael Jørgens en
Hanne Larsen
Lisbeth Zifeldt: Madsen
Judy Faarvang N'ielsen
Jane Kolding Pedersen
Bente Juhl Rasmussen
Peder Uffe Weilmann Rasmussen
Hans Henrik Rohde
Torben Obel Sonnenborg
Kim Therkelsen

ly
Nils Andersen
Peer Andersen
Klement Johannsen Bornebusch
Torben Hedam Christensen
Bodil Lejre Christoffersen
Lene Christoffersen
Jeanette Flintegaard
Betina Riber Hansen
Lone Bjerregaard Hansen
Jane Larsen
Signe Find Larsen
Hanne Madsen
Mikael Lundsgaard Nielsen
Britt Charlotte Pedersen
Jesper Tormod Pedersen
Troels Rasmussen
Henrik Schlebaum
Mads Peter Steenberg
Anne Thomsen
Jan Thuesen
Bo Tønnesen
Kristine Wibholm

lz
Kari Skytte Aalund
Dorte Staffen Andersen
Sten Peder Andersen
Charlotte Brejndal-Hansen
Ida-Helene Brønner
Mads Filskov
Victor Friis
Martin Gamtofte
Michael Gamtofte
Claus Stisen Hansen
Gitte Hansen
Betine Møller Jensen
Connie Bisgaard Jensen
Henrik Steen Jensen
Inger Knude Larsen
Berit Solveig Madsen
Jørgen Chris Madsen
Anna-Birgitte Priergaard Nielsen
Jan Erik Pedersen
Annemette Lillelund Pedersen
Jesper Rossen Petersen
Birgitte Rasmussen
Lone Røssel

lu

Anne Helstrup Andersen
Christian Hammerich Andersen
Christian Christensen
Jens Christensen
Pia Mønster Christensen
Birgitte Clement
Rikke Klougart Dahl
Susanne Frederiksen
Brian Pierre Robin Holm
Kirsten Wilmoes Johansen
Max Sigurd Jørgensen
Marianne Kristiansen

Anne Oldau Krull
Annie Hvolgaard Lauridsen
Finn Kragh Lundsgaard
Tina Ernst Malmos
Gitte Nielsen
Mette Vogn Pedersen
Susette Margrethe Pedersen
Anette Charlotte Rasmussen
Marianne Rasmussen
Søren Westerskov
Gert Wilhøft
Morten Ørnsholt
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Skolens kalender 1983
AUGUST
4.
26.

Første skoledag efter ferien.
Aktivitetsdag. Orienteringsløb og velkomstfest.

SEPTEMBER
6.
8.
2o.
23.
28.
29.

Fællestime om tortur.
3abS og GC på excursion.
Klassetrinstime med fransk film for 2.g og 3.g.
Skolens fødselsdag 24. 9« markeres.
Teatertur til Odense: "Da jazzen kom til byen".
Skolerådsmøde.

OKTOBER
4.
10.-14.
25.

Forældremøde for 1-g arrangeret af klasserne.
Studieuge. 3z i Frankrig med HE og JT.
Undervisnings- og kulturudvalget fra Egebjerg kommune besøger
skolen.

NOVEMBER
lo.
14.
28.
29.

Uddannelsesdag for 3g i Odense.
Fællestime om EDB.
Fællestime med traditionel jazz.
Skolerådsmøde.

DECEMBER
8.
lo.-11.
12.
.19.
21.

Syng-sammen-aften - arrangeret af skolerådet.
2x og 2y i København med SR og LN.
2abS og ET på excursion.
Fællestime med skuespiller Keld Høegh, Odense Teater.
Juleafslutning.
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Skolens kalender 1984
JANUAR
11.
12.
14.
17.
10.
25.

Samtaleaften for elever og forældre.
Orienteringsmøde i Søby om l.g.
Regionalmøde i fysik på skolen.
Orienteringsmøde om l.g.
2yzN og IV på excursion.
Fællestime om u-landsarbejde.

FEBRUAR

3.
7.
lo.
14.
29.

Pædagogisk dag for lærerkollegiet.
2b og KD i København
3.g afsluttet tværfagligt arbejde om 193o'erne med en 3o'er-fest.
2abS og AP på excursion.
Fællestime: Trio Classique spiller Beethoven.

MARTS

1.
2.
8.
9.
13.
2o.
2o.31.

Møde for l.g og forældre om grenvalget.
Karneval.
Vise-vers aften arrangeret af elevrådet.
Studieorienterende møde for 2.g og 3.g.
Skolerådsmøde.
Forårskoncert. Klasserne optræder enkeltvis, og koret synger’:
"Oven visse vande".
Formningsudstilling.

APRIL

6.
12.

Arsfest. Skolekomedie: "Orfeus i undergrunden".
Skolen arrangerer forevisning af Ghandi-film.

MAJ
3.
23.

Sidste skoledag for 3.g.Eksamensfagene offentliggøres.
Nordisk skolebyggekonference besøgerskolen.

JUNI
7.
22.

Skolerådsmøde.
Translokation.

AUGUST

9.

20

Første skoledag efter sommerferien.

Ferieplan for skoleåret 1984/85
Sommerferie

- onsdag d. 8. august 1984

lørdag d. 13. oktober 1984 - søndag d.21.oktober 1984

Efterårsferie
Juleferie

lørdag d. 22. december

Vinterferie

. lørdag d. 16. februar 1985 - søndag d. 24. febr. 1985

Påskeferie

1984 - spndag d. 6. januar 1985

lørdag d. 3o. marts 1985 - mandag d. 8. april

1985

St.Bededagsferie ...........

fredag d. 3. maj

Kr.Himmel fartsdagsferie

torsdag d. 16.maj 1985 - søndag d. 19. maj

1985

Pinseferie .......................

lørdag d. 25. maj 1985 - mandag d. 27. maj

1985

Sommerferie

1985 - søndag d. 5. maj

1985

lørdag d. 22. juni 1985

Alle nævnte datoer er fridage.
Første skoledag efter sommerferien 1985:

torsdag den. 8. aug. 1985

Skolens ringetider
1.

time

8,oo -

8,45

MORGENSANG

2.

time

8,55 -

3.

time

9>5o - lo,35

.4.

time lo,45 -

9>4o
11,3o

FROKOST
5.

time 12,oo -

6.

time 12,5o -

13,35

7.

time 13,45 -

14,3o

12,45

Glemte sager
Hvis du har mistet en ting på skolen, så henvend dig til pedellen.
Skolen har ikke nogen tyveriforsikring, så eventuel erstatning må du ordne med
din egen forsikring.
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Bogdepot
1.

ÅBNINGSTID:

Bogdepotet har fast åbningstid for lærere og elever
MANDAG-FREDAG i 3. frikvarter.

2.

KLASSESÆT:

Klassesæt udleveres og afleveres ved faglærerens mellemkomst.
Ved skoleårets slutning afleveres alle bøger fra afgangsfag
af hele klassen samlet efter nærmere besked.

3.

GENERELT:

Ved modtagelsen indbindes bogen af låneren, der straks udfyl
der den ilagte navneseddel. Låneren er ansvarlig for, at bo
gen afleveres i ubeskadiget stand. Misbrug, skriftlige tilfø
jelser eller bortkomst medfører erstatningskrav.

4.

PAPIR:

Der udleveres ved skoleårets start en papir-"pakke" til elevens
brug, bestående af hæfter, A4-blokke m.m. Forbrug herudover
kan ikke dækkes af skolens midler.

KD.

Bibliotek
Skolens bibliotek har på to afgørende måder skiftet ansigt i det forløbne skole
år. Vi har etableret et biblioteksudvalg, som skal sikre en bedre udnyttelse af
biblioteket, og vi har indført en ordning med fast åbningstid hver dag fra lo.3o
til 12.00.
Biblioteksudvalget består af 3 elevrepræsentanter, 2 lærerrepræsentanter
(herunder skolebibliotekaren) samt bibliotekets faste personale: 1 uddannet
bibliotekar og 1 medhjælp, som er ansat under ordningen for jobtilbud for lang
tidsledige. Idéen med at oprette dette udvalg er først og fremmest, at de sto
re problemer omkring bibliotekets drift skal løses i samarbejde med bibliotekets
brugere. Brugerne skal derfor have et medansvar for driften, og som en naturlig
konsekvens heraf må brugerne også have en medindflydelse på bibliotekets aktivi
teter. En mere konkret opgave for udvalget er at hjemkalde og indkradse udlånte
bøger.

Ordningen med fast åbningstid lyder umiddelbart meget brugervenlig. Når der al
ligevel har været en del utilfredshed med ordningen, skyldes det naturligvis,
at vi hidtil har haft uindskrænket åbningstid. Der er altså tale om en kraftig
begrænsning i elevernes adgang til at anvende biblioteket. Der er ingen, som
bryder sig om at indføre den slags restriktioner, men de barske kendsgerninger
har desværre nødvendiggjort det. Vi har netop gennemført en revision af den sam
lede bogbestand, og i den forbindelse har vi udfærdiget en liste over manglende
bøger. Listen fylder 5 tæt beskrevne A4-sider, og hvis man sammenholder dette
med de stigende bogpriser og de faldende driftsbevillinger, er man næppe i
tvivl om, at situationen er uholdbar. Udover dette helt uacceptable svind har
biblioteket også båret præg af en omsiggribende hærgen af rodehoveder, som dag
ligt strøede madpapir, kaffekopper, cigaretaske og biblioteksbøger omkring i
lokalet. Bibliotekspersonalet kunne så bruge hovedparten af sin tid på at rydde
op, og det er unægtelig en skam, når biblioteksarbejdet venter i store dynger.
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Når dette er sagt, må vi til gengæld også slå fast, at biblioteket nu fungerer
bedre, end det nogensinde har gjort. Svindet er standset, rodet er forsvundet
(hvis ikke en eller anden glemmer at låse døren - så er der rod i løbet af lo
minutter!) - og vi er i stand til at yde eleverne en meget bedre service i vores
åbningstid. I øvrigt kan enhver elev efter aftale med bibliotekspersonalet få
adgang til biblioteket når som helst. Bibliotekets bevidste brugere er klar over
disse forbedringer, og de er tilfredse, fordi de nu kan regne med at finde bøger
ne, når de skal bruge dem. De bevidstløse brugere er fornærmede, og det er i
grunden underligt, for det eneste, der i realiteten er fjernet, er retten til at
"låne uden lånerseddel" samt til at bruge biblioteket som udvidet kantine.

Vi, der har med biblioteket at gøre - personale og seriøse brugere - er derfor
glade for den ordning, som kører nu. Desværre er det ikke nødvendigvis en varig
tilstand. Ordningen står og falder med, at vi til stadighed kan regne med hjælp
i det omfang, vor nuværende "langtidsledige" Anne Jensen yder. Ud over Anne er
biblioteket kun bemandet med en bibliotekar A timer ugentlig samt en skolebibli
otekar, som har fuldt timetal ved siden af biblioteksarbejdet. Vi er i øjeblik
ket af den opfattelse, at biblioteket ikke kan køre uden Anne - men det kommer
det til, for hendes ansættelse er begrænset til nogle få måneder. Vi må derfor
fra skolens side gøre alt for at sikre, at vi til stadighed kan få en sådan
hjælp. En af måderne, det kan gøres på, er at tage godt imod vore "langtids
ledige" og give dem optimale arbejdsforhold. Deres stilling på skolen er van
skelig, ikke mindst på grund af deres barske ansættelsesvilkår, men vi kan gøre
meget for, at de alligevel føler sig hjemme. Vi kan jo ikke undvære dem - i
hvert fald ikke før amtet normerer os med de faste stillinger, der rent faktisk
er behov for.

Om fremtiden er der blot at sige, at vi fastholder ovennævnte ordning, så længe
det er praktisk muligt. Vi vil i den kommende tid se bibliotekets bogbestand
vokse, ikke aftage. Hvad der sker, hvis den "langtidsledige" ordning falder væk,
kan vi ikke overskue. Det vil overfladisk set enten betyde en genoptagelse af de
åbne døre med nyt rod og svind eller en ordning med permanent låste døre, såle
des at elever kun kan bruge biblioteket, når de bliver låst ind og ud af en læ
rer.

BD

Vejledning i brug af biblioteket
Lærerlån:

Den lånte bog erstattes med et plasticetui, hvori der lægges
en låneseddel (den øverste af sedlerne, de to øvrige gennem
slagssedler lægges i bakken på kartoteket).
Følgende oplysninger noteres:

A) titel 8- forfatter (udgiver) & gruppe

B) låners navn
C) lånedato.
-1—JåDx

Foregår gennem.den pågældende faglærer, som så formidler udlånet.
Samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet, dog skal elevens navn
og klasse■påføres.

Aflevering:

Senest 14 dage efter lånedagen (gerne før).
Bogen stilles på en nærmere angivet hylde og må altså ikke
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stilles direkte på plads.
NB.: Ordbøger, håndbøger, opslagsværker og tidsskrifter bør
principielt ikke fjernes fra biblioteket.
BD

Studievejledning
Som ved landets øvrige gymnasier er der ved Faaborg Gymnasium studievejledere
med fast træffetid.
Studievejlederne udpeges blandt skolens lærere og varetager hovedsageligt føl
gende opgaver:

a) I skemalagte timer orienteres kollektivt i spørgsmål vedr.:
almen studieteknik

grenvalg

(Ig)

uddannelse og erhverv

(2-3g) ialt 2o timer.

Denne orientering har efter ministeriets bekendtgørelse til formål "at hjæl
pe eleverne med at forberede deres valg af uddannelse og erhverv ved at give
dem kendskab til valgmulighederne og bistå dem med at skaffe sig klarhed over egne forudsætninger og de praktiske problemer, der knytter sig til at
træffe et sådant valg og føre det ud i livet."
Hertil kommer det årlige besøg af studerende, der orienterer afgangsklasser
ne om egne studier ved videregående uddannelsesinstitutioner samt mulighed
for "åbent-hus"-arrangementer på virksomheder, universiteter o.a.
b)

Den enkelte elev kan i forbindelse med egne særlige forhold søge studievej
lederen, hvis anden hovedopgave er at "give eleverne individuel vejledning
vedrørende problemer af studiemæssig, økonomisk, social og personlig art i
forbindelse med deres uddannelsessituation og erhvervsvalg".

Studievejlederen kan herunder være behjælpelig med evt. at formidle kontakt til
andre institutioner (SU, støtteundervisning, bistandskontoret o. a.), der måtte
ønskes inddraget.
Nærmere oplysning om placering af orienteringstimerne for de nye lg'ere samt
studievejledernes træffetider sker ved opslag ved skoleårets start.

AP/LN

Støttemuligheder
Elever under 18 år - ungdomsydelse.
For elever under 18 år er der mulighed for at søge ungdomsydelse, hvis størrel
se afhænger af forsørgerindtægt og kommune.
Ansøgning foregår gennem kommunen.

For elever over 18 år - S.U. (Statens Uddannelsesstøtte).
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Elever, som er eller bliver 18 år, har mulighed for at søge stipendium, der
kan udbetales fra og med den første måned efter den måned, hvori man fylder 18.

Alle gymnasieelever betragtes som studieegnede, medmindre de af lærerforsamlin
gen er rådet til at forlade.uddannelsen og så alligevel går om eller fortsætter
i næste klasse.- Det vil sige, de kan få tildelt S.U., men beløbet er afhængig
af forsørgernes
socialindkomst og ansøgerens egen indtægt evt. formue.

Ansøgning foregår gennem stipendienævnet ved Faaborg Gymnasium.
Stipendienævnet består af 6 personer (Rektor, Inger Flamand, Anne K. Primdahl
og 3 elever).
Udlevering af ansøgningsskemaer og vejledning foregår fra kontoret.
Tidspunkter og frister for udlevering og aflevering vil blive bekendtgjort ved
morgensang og opslag.

MEN TIDSFRISTEN BØR OVERHOLDES!
AP.

LN.

0 - tilskud
Amtsrådet har vedtaget, at der kan ydes tilskud til ophold og forplejning samt
til hjemrejse i week-ends til elever, som er hjemmehørende på øer i det fynske
område, der kun har færgeforbindelse med Fyn, men som på grund af deres vide
reuddannelse har taget fast bopæl på eller i nærheden af uddannelsesstedet.

Særskilt ansøgningsskema og nærmere oplysning fås på skolens kontor. Særskilte
regler gælder for elever hjemmehørende på Ærø. Nærmere oplysninger herom ved
henvendelse til kommunen.

Forældrekonsultationer
Forældre kan året igennem henvende sig til skolen og blandt andre muligheder
aftale en samtale, der kan placeres både i og udenfor normal skoletid.
T forbindelse med karaktergivningen i december måned afholdes i januar måned
en samtaleaften, hvor alle forældre og elever har mulighed for at træffe sko
lens lærere. For om muligt at undgå ventetider vil der blive -mulighed for at
bestille tid ved samtaleaftenen i januar 1985.

Befordring til og fra skolen
Skolen ligger smukt med udsigt ind mod byprofilen, tværs over Sundet.
Men beliggenheden rejser naturligt nok spørgsmålet om befordring af elever til
og fra skolen.

EGEN BEFORDRING

For gående, cyklende og elever på knallert er der adgang til skolen ad Sundagervej og fra Sundstien med tilslutning fra Svendborgvej, Kirkestræde, Klostergade
og Mellemgade.
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For biler er der kun adgang ad Sundagervej til og med skolens parkeringsplads.
OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER

Transport med offentlige transportmidler deler - i overensstemmelse med loven eleverne i to grupper, afhængigt af afstanden mellem hjem og skole.
ELEVER, DER BOR 11 KM ELLER MERE FRA SKOLEN

Denne gruppe elever har adgang til at få gratis kort til busser og færger. De
fleste får kort til DSB-busser, hvis ankomst passer til 1. og 2. times begyndel
se, samt efter 6. og 7. time.- Afhængigt af ruten bliver nogle elever kørt di
rekte til skolen, mens andre må stå af og på bussen ved stoppestederne umiddel
bart nord for krydset Odensevej/Sundagervej.
Nogle elever får kort til Faaborg Nærtrafik afhængig af bopæl; der er kun bus
til 1. time og efter 6. time.
ELEVER, DER BOR UNDER 11 KM FRA SKOLEN

Denne gruppe har ikke adgang til gratis buskort. Der er mulighed for at benytte
Faaborg Nærtrafik mod betaling fra Banegården til skolen til 1. time og efter
6. time, ligesom man mod betaling kan køre med DSB-busser.
FÆRGEFORBINDELSER
Eleverne fra Avernakø, Bjørnø og Lyø og Ærø har alle adgang til at få kort til
færgen, ligesom transporten på øen betales, hvis der er offentligt transport
middel, f. eks. ordinær rutebil eller skolebus; der ydes også transport med
Faaborg Nærtrafik til og fra skolen.-

R.

Mødepligt
Alle elever har i henhold til ministerielle bestemmelser mødepligt.
Tilsidesættelse af mødepligten kan bevirke, at eleven ikke indstilles til stu
dentereksamen, hvad der betyder, at elever i 1. og 2.g ikke kan oprykkes i næ
ste klasse, og at elever i 3.g enten vil blive eksamineret i samtlige fag i
fuldt pensum eller vil blive frataget muligheden for overhovedet at gå til ek
samen .
R.

Om forsømmelser
a. Ved Forsømmelser for elever under 18 år gælder følgende:
Første mødedag efter forsømmelse skal skriftlig meddelelse med oplysning
om forsømmelsens årsag og varighed afleveres på kontoret, gerne på særlig
formular, der på forhånd vil være udleveret til eleverne. Meddelelsen skal
være underskrevet af én af forældrene. Ved forsømmelser ud over en uge må
hjemmet, endnu mens forsømmelsen står på, meddele skolen årsagen til for
sømmelsen .
b. Ved forsømmelser for elever, der er fyldt 18 år gælder følgende:
Eleven udfylder en blanket med oplysning om forsømmelsens årsag og varig
hed. Blanketten underskrives af eleven selv og afleveres på kontoret.
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Ved forsømmelser ud over en uge må eleven, endnu mens forsømmelsen står på,
meddele skolen årsagen til forsømmelsen.

c.

Elever, der på grund af sygdom ønsker at forlade skolen før skoletidens op
hør, må meddele skolen dette.

d.

Fritagelse for enkelte timer i legemsøvelser kan gives efter skriftlig an
modning fra henholdsvis hjemmet (elever under 18 åh)og eleven selv (elever
over 18 år).
Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest på en særlig blanket, der fås
på kontoret. Elever, der for kortere tid er fritaget for legemsøvelser,
skal være til stede ved undervisningen, med mindre andet er aftalt med læ
reren i hvert enkelt tilfælde.

e.

For alle elever gælder, at fritagelse for undervisning af andre grunde end
sygdom kun kan ske efter forud indhentet tilladelse hos rektor. Ønsket om
fritagelse afleveres på særlig blanket ved personlig henvendelse til rektor.

Fraværs- og fritagelsessedler
Til erstatning for kontaktbøger benytter skolen fraværs- og fritagelsessedler.
Fraværssedlen er hvid.

Den benyttes ved alt fravær, hvor der ikke er udfyldt fritagelsesseddel.
Hver elev bør have 3-4 sedler liggende hjemme, så man efter sygdom og andet
fravær straks kan aflevere en udfyldt seddel til kontoret. Sedlen benyttes også,
når man kommer så meget for sent, at der forsømmes hele timer. Når den udfyldte
seddel afleveres, tager man en blank seddel, så ens beholdning altid er supple
ret op.

Fritagelsessedlen er grøn.

Den benyttes ved fritagelse for undervisning undtaget de tilfælde, hvor andre
regler er fastlagt (f. eks. idræt, religion). Fritagelsessedler hentes 1 hvert
enkelt tilfælde på kontoret, udfyldes af elever/forældre, og påtegnes af rektor
inden fritagelsen.
Fritagelsessedler benyttes således ved lægebesøg, rejser, familiefester, køre
prøver og alle andre hændelser, d.er kan give anledning til fritagelse for under
visning.

Ordensregler
Formålet med Faaborg Gymnasiums ordensregler er at skabe rimelige forhold for
alle, der arbejder og færdes på skolen, samt at bevare skolens ejendele og byg
ninger hele og smukke.

Vis hensyn til andre mennesker, til lokalerne og til de ting, du færdes iblandt.
Er du i tvivl, om noget er rimelig adfærd, så overvej, om du vil være interesse
ret i, at andre gjorde sådan.
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Mød i god tid til alle timer, så du er klar, når undervisningen skal begynde,
og således, at du undgår at forstyrre kammerater og lærere ved at komme for
sent. Når du møder i god tid, kan du også nå at anbringe et evt. befordrings
middel i overensstemmelse med skolens parkeringsbestemmelser.

Værn om lokaler, inventar og materiel.- Beskadigelse af lokaler, inventar el
ler materialer - herunder bøger, som skyldes tilsidesættelse af rimelig adfærd,
medfører erstatningsansvar. Bøger behandles efter de retningslinier, som bog
inspektor fastlægger. Skader skal anmeldes på kontoret.

Vis hensyn til alle på skolen ved at bidrage til at holde skolen ren og ordent
lig. Alt affald anbringes i affaldsbeholdere. Giv dit bidrag til alles velfærd
på skolen ved at overholde de bestemmelser for oprydning i kantinen, der fast
sættes af kantineudvalget.Vis hensyn til rengøringspersonalet, bl. a. ved at hænge stolene op under bor
dene efter sidste time et lokale er i brug.- Skema over lokalets brug er opsat
i ethvert lokale.
Tobaksrygning er kun tilladt i de fællesområder, hvor der er opsat askebægre.
Tobaksrygning i fællesområderne kan begrænses af fællesudvalget.

Skab et godt indeklima ved at sørge for udluftning i frikvartererne. Sørg for,
at tavlen er renset ved timens begyndelse, at der er kridt og svamp, og at der
ikke flyder uvedkommende materiale m. v.
Der må kun nydes alkoholfri drikke i løbet af skoledagen. Udenfor skoletiden,
i forbindelse med arrangementer og fester m.m., må der på skolens område drik
kes det, som sælges eller udskænkes efter aftale med rektor.

Meddelelse om fravær, forsømmelighed og ønske om fritagelse fra undervisningen
sker efter de retningslinier, som kontoret fastsætter.
Det er tilladt i frikvarterer eller i mellemtimer at forlade skolens område.
Tænk på, at du er med til at tegne skolens ansigt udadtil, selv om du færdes
på eget ansvar.

Har du mellemtime, vis da hensyn til de kammerater, der har undervisning.
gå støjende og generende adfærd omkring undervisningslokalerne.

Und

Biblioteket kan benyttes efter regler, fastsat af bibliotekaren. Biblioteket
er et håndbogsbibliotek. Hjemlån kan tillades af bibliotekaren eller af fag
læreren. Almindelige regler for adfærd på et bibliotek skal naturligvis over
holdes.

Kommunikationen på skolen foregår normalt ved morgensangen.eller ved opslag.
Det er derfor naturligt, at du skal deltage i morgensangen.- Alle har adgang
til at komme med meddelelser af fælles interesse, man henvender sig blot til
rektor inden.-

Opslag på skolens officielle opslagstavle må kun opsættes af kontoret.
Brugen af øvrige opslagstavler fastsættes af fællesudvalget. Opslag, plakater
o.l. må ikke anbringes uden for opslagstavlen.
Ingen form for indsamling eller handel må foregå på skolens område uden rektors
tilladelse.
Skolens ordensregler vil kræve justeringer fra tid til anden. Vær derfor op
mærksom på, om der er noget, du synes fungerer uhensigtsmæssigt. Dine ideer
kan så føres frem gennem fællesudvalget.
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Opslagstavler
Der er mange opslagstavler på skolen, men opmærksomheden henledes specielt på
kontorets opslagstavle, som findes i underetagen ved lokale E 1. Her opslås de
daglige skemaændringer, meddelelser om fællestimer og meget andet. Det er hen
sigtsmæssigt, hvis du studerer denne tavle flere gange dagligt, specielt når
du kommer om morgenen og umiddelbart før du går hjem.

Råd og udvalg
SKOLERÅDETS SAMMENSÆTNING
Der oprettes et skoleråd ved hvert gymnasium med følgende sammensætning af
medlemmer:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 medlem valgt af amtsrådet
2 medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds
Rektor
2 medlemmer fra lærerrådet
2 medlemmer valgt af og blandt skolens elever
1 medlem valgt af og blandt det teknisk/administrative personale.

SKOLERÅDET v/ FAABORG GYMNASIUM 1983/84

Ingerlise Paustian, valgt af amtsrådet
Lillian Hansen, valgt af skolens forældrekreds
Keld Madsen,
"
"
"
"
Povl Marstal, rektor
Ole Dahl, lærerrådsformand, medlem af lærerrådet
Erik Mosegaard,
"
"
"
Ulla Nielsen, 3b, valgt af skolens elever
Helle Marcher, 3x, "
"
"
"
Henny Hansen, valgt af det teknisk/administrative personale.
SKOLERÅDETS OPGAVER
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem skolen og
hjemmene, idet man som mere konkrete opgaver kan anføre:

a. Det medvirker ved løsning af sociale opgaver, der er knyttet til skolen.

b. Det godkender den ugentlige arbejdsplan efter indstilling fra lærerrådet.

c. Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og forbedring
af skolelokaler samt om indkøb af materiel og inventar til disse lokaler.
d. Det medvirker ved behandling af byggesager.

e. Det kan fremsætte forslag til skolens budget.
f. Det udfærdiger ordensregler for skolen.

g. Det kan iøvrigt afgive udtalelser og stille forslag til amtsrådet om alle
spørgsmål, der vedrører skolen.
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Skolerådet
Det er ikke de store revolutioner, der er sket indenfor skolerådets område det
sidste år. Men vi får med dette årsskrift lejlighed til at meddele os til for
ældrene, så de får mulighed for at få et indblik i vores arbejde. Vi har været
samlet til fire møder i det sidste skoleår.

Som de andre år er vi af rektor Marstal og adjunkt Ole Dahl på disse møder ble
vet orienteret om gymnasiets daglige arbejde, herunder arbejdsplan og læreran
sættelser samt gymnasiets økonomi. Endvidere har fru Ingerlise Paustian som Am
tets repræsentant i rådet redegjort for Amtets syn på gymnasiets anliggender.

Økonomien er stram som alle andre steder, men hvor der har været problemer, er
de blevet løst på den for tiden bedst mulige måde. Med hensyn til økonomien
vil jeg tillade mig her at gøre opmærksom på, at gymnasiet har en forældrefond,
der er værd at støtte. Den giver skolen mulighed for at yde et mindre tilskud,
enten til en enkelt elev i øjeblikkelige vanskeligheder eller til at løse opga
ver i forbindelse med små arrangementer til gavn for alle elever. Fonden admi
nistreres af rektor Marstal. Der bliver en gang årligt sendt brev med girokort
ud til alle elevers forældre, og jeg håber, man vil tage godt imod det.
Det har været en fornøjelse at se hvilken god tilslutning, der har været til de
forskellige forældre-elevarrangementer.

Først i december havde vi en "syng sammen" aften, som rådet i fællesskab med
musiklærerne havde arrangeret. En hyggelig aften med sang, glögg og æbleskiver.
Forårskoncerten med gymnasiets sangkor og alle musikklasserne havde også samlet
mange mennesker. Korets fremførelse af Benny Andersen og Poul Dissings "Oven
visse vande" vakte megen begejstring blandt tilhørerne. Ligeså havde tiver en
kelt klasses musikinteresserede lagt meget arbejde i deres sang. Lidt bedre lyd
forhold var at ønske. Man kunne måske bruge idrætshallen i stedet for kantinen?

Årsfesten var lidt anderledes i år. lo elever fra dramagruppen, under instruk
tion af adjunkterne Marie Moth-Poulsen og Flemming Østergaard, opførte "Orfeus
i Undergrunden" af Benny Andersen fantastisk godt, og de høstede også et vel
fortjent bifald fra de mange tilskuere. Efter spisningen spillede et lokalt
jazzband traditionel jazz for den ældre generation, (den unge sneg sig nu ofte
derop), hvilket gav en særdeles god stemning.
Atter er eksamenstiden nær, og den årlige travlhed for elever og lærere i for
bindelse med eksamen er i gang. Årgangen, der startede her i de nye bygninger
1981, slutter deres gymnasietid i år, og skolerådet ønsker alt godt for jer i
fremtiden. Da det er sidste gang, jeg skriver i gymnasiets årsskrift, eftersom
jeg forlader skolerådet, vil jeg gerne rette en tak til rektor Povl Marstal, læ
rerkollegiet samt det øvrige personale på gymnasiet for et rart og godt samaré;
bejde i de forløbne fem år.

På skolerådets vegne
Lillian Hansen
"Enemærket" Millinge.

33

Elevrådet
Her på gymnasiet har vi selvfølgelig også et elevråd. Det består af en elev fra
hver klasse, ialt 15 stk. Vi holder møde ca. hver 14. dag eller oftere, hvis
der er aktuelle sager, der skal diskuteres her og nu.

Elevrådet tager sig af alle mulige og umulige problemer i dagligdagen, og er
der noget, vi ikke selv kan klare, går det videre til fællesudvalget. Fælles
udvalget består af 4 lærere, rektor og 4 elever fra elevrådet (såkaldte elev
rødder). Desuden arrangerer elevrådet en række aktiviteter: emneuge, viseverse-aften, aktivitetsdag, modtagelse af l.g'ere m.m.m.
Indtil dato har elevrådet fungeret godt, og det håber vi, det vil blive ved med.

Susanne, lu.

Fællesudvalget
Fællesudvalget består af 4 elever (heraf fest- og elevrådsformændene), 4 lærere
(heraf lærerrådsformanden) og rektor. Fællesudvalget beskæftiger sig med de
ting, som kommer fra elevrådet, festudvalget, lærerrådet, skolerådet, fællesti
mer og, hvad der ellers kommer fra elev- og lærerside.
Fællesudvalget har lov til at vedtage eller forkaste de forslag, som kommer fra
de andre udvalg og råd, forstået på den måde, at fællesudvalget er det sted,
hvor eleverne har størst direkte indflydelse på afgørelserne, da deres stemmer
har samme kraft, som de øvrige.
Fællesudvalget er altså dét sted, hvor lærere, elever og rektor i fællesskab
prøver at finde nogle løsninger, som kan bruges i praksis.

Festudvalget
HVORNÅR SKA' VI HA' FEST?
SKA' VI HA' GÆSTER MED?
HVEM'SKA' SPILLE?

Disse og mange andre spørgsmål tager festudvalget sig af. Vi tilrettelægger
spisning, bestiller musik, trykker billetter, køber drikkevarer og holder møder.

Men husk, det er ikke nødvendigvis os, som bestemmer en fests forløb. Vi er
valgt af jer, og I er mere end velkomne til, gennem jeres repræsentanter, at
komme med ideer og forslag.
Mulle, lu.

Kantineudvalget
Kantineudvalget består af 3 elever, kantinebestyreren og en medhjælper, rektor
og repræsentanter fra Forberedelseskurset. I kantineudvalget bliver der snakket
økonomi, ændringsønsker m.h.t. kantinens varer og alt, hvad der ellers kommer
fra både lærere, elever og Forberedelseskursus angående kantinens daglige funk
tion.
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D.G.S.
DGS står for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Det er det forum, hvor vi
som elever slutter os sammen, så vi kan stå fælles om nogle krav, vi vil have
igennem. Krav, der drejer sig om, at vi vil have et bedre gymnasium.

Faaborg Gymnasium blev sidste år medlem af DGS. Vi har endvidere en DGS-gruppe med ca. 3o medlemmer, som har lavet nogle forskellige aktiviteter. I skri
vende stund ser det ud til, at vi vil indkalde til fagligt møde på torsdag den 22. marts - og få nogle aktiviteter op at stå omkring et nyt cirkulære,
der er kommet fra undervisningsministeriet.

Til næste år vil der blive afholdt en høring om DGS, så I kan få et indblik i,
hvad det står for.
Mikael Skytte

Skoleblad
"EFTERTRYK" bukkede under for trykket!
Spørgsmålet er at være eller ikke være. Vi må konstatere, at skolebladet ikke
er mere.
Vi ville lægge en mere seriøs linie end det tidligere skoleblad, "Underground",
åbent for alt lige fra politiske debatter til vandede vittigheder (hvad er i
øvrigt forskellen?). På grund af dette var redaktionen hele tiden udsat for
negativ, ikke konstruktiv kritik, hvorfor vi har besluttet at nedlægge "EFTER
TRYK" - æret være dets minde.

red.

MB. Der går løse rygter om, at der vil oprettes et nyt blad - á la Underground.
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Frivillige aktiviteter
FRIFORMNING
Hver torsdag eftermiddag kan man komme til friformning. Her er der mulighed
for udfoldelse med mange forskellige materialer. Der kan bl. a. arbejdes med
keramik, foto, grafik og farver på mange måder. Der er også gode muligheder
for at eksperimentere med nye teknikker og materialer, og man kan både arbej
de sammen om opgaver eller individuelt.

Friformning er også hyggetimer, hvor vi har det rart, mens vi arbejder, og vi
går heller ikke af vejen for et krus the og gode kager.
I løbet af foråret vil der blive arrangeret milebrænding.

Anette 2y.
FRIVILLIG IDRÆT
I skoleåret 1983-84 har der hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag været fri
villig idræt efter skoletid. Ideen med frivillig idræt er, at skolens'elever
får mulighed for at røre sig og have det sjovt - udover de 2 ugentlige, skema
lagte timer.
De discipliner, som der bliver mulighed for at dyrke, er eleverne selv med til
at bestemme. Idrætslærerne kommer med et forslag til, hvad der kan foregå, men
har DU et forslag, så kom frem med det!

I år har de valgte idrætsgrene været volley- og basket-ball, bordtennis, skum
tennis, badminton, rytmisk gymnastik, styrketræning, indendørs fodbold, atletik
og UNI-HOC.

Det skal understreges, at frivillig idræt er for alle skolens elever - der er
ikke tale om, at man skal være dygtig til idræt for at træne om eftermiddagen;
det er selve motionen og legen, som er væsentlig.
Idrætslærerne.

Jacob Atzen, lx, har følgende kommentar til frivillig idræt:

Frivillig idræt har i 1983/84 tilsyneladende kun været aktuelt for 2. og 3.g'ere, da der kun har vist sig forholdsvis få l.g'ere til disse tigier efter sko
letid. Så kan man jo spørge om hvorfor? Ja, nogle ville undskylde den mang
lende aktivitet med det "helt enorme" hjemmearbejde. Andre vil sige, at de ikke
er gode nok til at deltage. Netop dette er helt sikkert den største årsag til
det store fravær af l.g'ere. Mange ville bestemt komme til, hvis de undersøgte
sagen nærmere for, som ordet siger, så er det frivilligt og derfor op til én
selv, hvad man vil spille, træne etc. Kunne det - evt. sammen med et par kam
merater - ikke være sjovt en gang imellem efter skoletid f. eks. at spille
skumtennis eller UNI-HOC, der ikke kræver specielle egenskaber og derfor er
for alle uanset alder (lærerne)? - Derfor venner, FAT HÅNDKLÆDET OG VÆR MED
TIL FRIVILLIG IDRÆT I HALLEN ! ! ! !
Jacob Atzen.
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v/OD

KORETS ARBEJDE I DETTE SKOLEAR

Da Faaborg Gymnasium startede for snart fem år siden, satsede musiklærerne
kraftigt på at opbygge en god kortradition på gymnasiet. Det så ud til at
skulle lykkes. Der var i de første år virkelig god tilslutning til koret, og
de første 2-3 år af korets virke var præget af stadig fremgang og gode musi
kalske oplevelser. Højdepunkterne var koncerten i Faaborg Kirke i 1981 og ind
slaget i gymnasiets indvielse senere i 1981. Opførelsen af "Livet er en drøm"
ved årsfesten 1983 vil også af mange blive husket som et godt projekt, men al
lerede i tiden op mod denne koncert var vi stødt ind i problemer, som vi ikke
havde kendt tidligere. Problemerne ytrede sig ved dårligt fremmøde, stort fra
fald og deraf følgendé svage musikalske resultater. Årsagerne til denne bekla
gelige udvikling er komplicerede, og vi har også på det seneste brugt en del
tid i koret på at drøfte dem.
Kort sagt kan man uddrage af diskussionen, at hovedproblemet er en vis forskel
imellem nogle kordeltageres forventninger til repertoire og arbejdsmetoder på
den ene side og lærernes ideer på den anden. Eleverne har - ud over repertoi
revalget - kritiseret, at der blev arbejdet for længe ad gangen med de enkelte
sange, og at der manglede en fast planlægning for hele korsæsonen, så man fra
starten vidste, hvilke arrangementer man arbejdede frem imod.
Hvad planlægningen angår, har lærerne i år bevidst valgt at lade tiden vise,
hvad der var realistisk. Vi har fra tidligere år erfaret, at vor planlægning
alligevel måtte ændres (se herom i sidste årsskrift). En fast planlægning kræ
ver et stabilt kor, og det har vi desværre ikke haft de sidste par år.
Vi lærere er sikre på, at den eneste vej til resultater og oplevelser er kon
stant fremmøde og et vist mål af koncentreret arbejde. Man kan godt have det
sjovt imens - og det synes vi også, at vi har haft - men de overbevisende mu
sikalske resultater må man vente på. Samtidig bliver oplevelserne også større,
når man lærer den musik at kende, som man arbejder med. Det tager tid, men det
lønner sig. Alle, som har sunget i kor i en længere periode, ved dette. Pro
blemet er blot, at mange af vore elever ikke kender disse musikalske oplevel
ser, og de går desværre ud af koret, før oplevelserne kommer. Deres forventnin
ger om hurtige resultater er ikke blevet opfyldt. Musiklærernes største ønske
for fremtiden er, at vi i højere grad får lov til at give eleverne del i rigti
ge kor-oplevelser.

Efter at frafaldet var kulmineret, og diskussionerne var ophørt, stod vi tilba
ge med et lille, men stabilt kor, som var indstillet på at arbejde på de aftal
te præmisser - det vil sige fuldt fremmøde og en god arbejdsatmosfære. Tiden
var blevet knap, fordi vi i frafaldsperioden ikke nåede ret meget. Men'i denne
sidste fase er de musikalske resultater begyndt at melde sig, og jeg er sikker
på, at det igen i år lykkes for os at få en god forårskoncert op at stå.
Vi skal den 2o/3 ved skolens officielle forårskoncert opføre Benny Andersens og
Poul Dissings "Oven Visse Vande" i mit arrangement. Vi har desuden planer om en
udadrettet aktivitet sidst på foråret. Hertil skal vi foruden Andersen/Dissingsangene opføre en afdeling negro spirituals og en afdeling danske sange.

Herudover har vi arbejdet med et mindre julerepertoire, som blev opført ved
skolens syng-sammen-aften og ved skolens juleafslutning. Resultatet var ikke
tilfredsstillende, og dette skyldtes ikke koret, men de håbløse akustiske for
hold i kantine'området.
Ole Dahl.
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FRIVILLIG MUSIK
Hver tirsdag i 7. time har der i år været frivillig musik. Lad mig starte med
at slå fast, at det ikke har kørt som det burde! Oprindelig startede to hold en folkemusikgruppe - og en "elektrisk" musikgruppe. Vi havde kun én lærer, som
rendte frem og tilbage mellem de to musiklokaler. Vi startede i den "elektriske"
gruppe med at være så mange, at vi faldt over hinanden og måtte skiftes om in
strumenterne. Der kom dog hurtigt et mindre frafald, så vi var et mere passende
antal.

I de første par måneder nåede vi at lave et par numre, men bortset fra det har
vi ikke lavet noget med mening i. Allerede fra starten kørte det skævt - nok
først og fremmest, fordi vore to guitarister kun kunne komme hver anden gang
på grund af fysikøvelser de andre dage. Vi må nok også for kommende musikhold,
understrege nødvendigheden af diciplin i gruppen, f. eks. ro mellem numrene, og
når nogen er i gang med at stemme.
Ved juletid gik folkemusikgruppen i opløsning, så JB var nu héle tiden knyttet
til den "elektriske" gruppe. På det tidspunkt var vi rendt ind i det problem,
at folk udeblev fra spil, sikkert fordi de ikke syntes, at vi nåede noget. Ofte
mødte kun 3-4 personer op, og dette' var jo udslettende i sig selv.

Det lykkedes ikke at stable nogle numre på benene til Vise-Verse-aftenen, men
der arbejdes for tiden med noget, som vi gerne skulle kunne opføre til Forårs
koncerten .
Fordi frivillig musik ikke kørte godt i år, behøver det ikke at betyde, at det
ikke kan komme til at køre godt! Det kræver først og fremmest, at gruppens med
lemmer går ind for at lave noget, der lyder godt, og den før nævnte disciplin må
også være en nødvendighed. Der er to muligheder: enten stiller læreren sig som
leder og instruerer de forskellige musikere, det er måske den letteste måde at
lave det på, men også den mest kedelige - eller også holder han sig væk og fun
gerer som en slags konsulent. Den sidst nævnte mulighed vil kræve en del arbej
de fra eleverne, men hvis man kan arbejde sammen, vil den også være den største
udfordring.
Der går jo, som bekendt, et stykke tid med at komme i gang, og med at pakke sam
men igen, og det slår meget i stykker, når man kun kan spille i en kort tid.

Det ville være bedre med to timer ad gangen i stedet for en time - om nødvendigt
så kunne man spille 2 timer hveranden uge. Det ville give en mere sammenhængende
spilletid.
Det bør være muligt at arbejde frivilligt med musik på Faaborg Gymnasium, alle
faciliteterne er til stede. Lad jer ikke skræmme af, at det er gået dårligt i år,
men slut op og arbejd med det, så det bliver godt igen.
På musikholdets vegne
Morten Ørnsholt lu
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GRUPPEDRAMA
"Ah, - tag mig på inderlårene - det er dér, jeg har feelings" lød det fra en af
dramaholdets deltagere.

Sådan fløj bemærkningerne under vores sociale samvær og gruppeøvelser, under
hvilke vi havde det særdeles morsomt.

Størstedelen af tiden beskæftigede vi os dog ikke med deciderede dramaøvelser,
men arbejdede på stykket "Orfeus" i Undergrunden" af Benny Andersen, som vi op
førte til årsfesten.
Det var en meget lærerig periode for os, hvor vi fandt ud af, hvad det vil si
ge virkelig at skulle arbejde intensivt sammen.
Især under premieren fik vi brug for vores improvisatoriske "talenter" bl. a. da en øl pludselig gav sig til at skumme vildt og uhæmmet, hvortil
Mikael køligt bemærkede: "Hov, den skummer vist over! Det kan jo ske for enhver".

Succes'en til årsfesten gjorde sliddet værd og fiaskoen til anden forestilling
- der kom 12 tilskuere - skyllede vi ned med et par bajere. Vi håber, at næste
års drama bliver fornøjeligt, og at tilslutningen bliver stor.

Dramagruppen.
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Arrangementer
FÆLLESTIMER
For de elever, der begynder på gymnasiet indføres der et, for de fleste, nyt
begreb - fællestimer.

Ved fællestimer samles vi alle i kantinen, disse timer er obligatoriske.
I år har vi haft mange forskellige og interessante mennesker bl. a. en politisk
flygtning fra Chile, der fortalte om tortur, han havde været ude for.

Skuespiller Kjeld Høgh fra Odense Teater fremførte med megen humor forskellige
digte.
Vi synes, det har været nogle spændende fællestimer, vi har haft i år. Det
giver afveksling i undervisningen og større viden om forskellige ting.
Vi håber på, at vi fortsat får nogle interessante timer sammen.
Inger, Iz.

FORÅRSKONCERTEN
Tirsdag den 22. marts afholdtes den årlige forårskoncert. Som noget nyt fungere
de koncerten som en uformel eksamen for musikholdene, og alle klasser opførte
derfor et nummer. Repertoiret spændte vidt: fra Muppet Show til sambarytmer og
stille kærlighedssange, og det skal til alles ros siges, at det lød fortræffe
ligt. Nævnes skal også korets afdeling, der bestod af ca. 45 minutter lang frem
førelse af udvalgte numre fra Poul Dissing og Benny Andersen: Oven visse vande.

Koncerten afvikledes tilfredsstillende, skønt den lydtekniske side lod en del
tilbage at ønske.
Alt i alt var der ca. 2 1/2 times veltilrettelagt underholdning for de mange
tilhørere, som bestod af elever, lærere, forældre og andre interesserede gæster,
og skønt pladsen var trang, syntes alle tilfredse med aftenens arrangement.

Anne Ulier, 3a.

FORÅRSUDSTILLING

Hvert år afholdes en udstilling bestående af samtlige formningsklassers produk
tion i det forløbne år. Udstillingen finder sted midt eller sidst i marts. Des
uden deltager et eventuelt fri-formningshold. Fri-formning foregår efter skole
tid og her kan man lave alt det, som bestemte klasseforløb hindrer en i ved
formning i skoletiden.Der er dog visse begrænsninger med hensyn til materialer,
men som regel er lærerne til at snakke med i den henseende. Som nævnt er der i
valgfaget formning visse forløb, som man kan eller skal' køre i løbet af året;
det kan f. eks. være farvelære, de forskellige -ismer i malerkunst, grafik (fo
to, linoleumssnit, radering o.s.v.) eller andet.
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I skoleåret 1983-84 lavede de sproglige 3.g'ere bl.a, en relief-serie i keramik
om forskellige idrætsgrene. Den er hængt op i gangen i idrætshallen.

Formningsudstillingen har dels til formål at vise elevernes kunnen og dels går
den i stedet for en eksamen i formning.
Anja, 3b.

EMNEUGE
For første gang i Faaborg Gymnasiums historie blev der i efteråret afholdt emne
uge. Selve ugen gik uden de store komplikationer, men man bliver klog af skade,
så næste år ved vi, hvad vi skal lave om/bedre. Meningen med en emneuge er at
ryste skolens elever sammen på tværs af klasser og årgange og samtidig lære no
get på en utraditionel måde. Dette lykkedes også fint efter vores mening.

Da vi tit og ofte har hørt, at skolen er en skole med traditioner, kan vi kun
håbe, at "Emneugen" bliver én af dem.

Linda og Tove, 3b.

Emnerne i dette skoleårs emneuge var: Form og figur, musikundersøgelse, lokal
samfund, der er et yndigt land, respekt for skabninger (dyremishandling), eks
perimentalteater, skakspillets strategi, tortur, emneuge (pressegruppe), plantefarvning, overlevelsestur, for musikinteresserede, sang + musik, dialekt, mo
den op gennem tiderne, sikkerhedspolitik, europa rundt på 5 dage,kemiforsøg,
astronomi + rumfart, mini-idrætshøjskole, datalogi, primitivt lerarbejde (mile
brænding), Faaborg under 2. verdenskrig, dramatik, fynske herregårde.

F.G.F.F.F.F.G.
Faaborg Gymnasiums film-fremvisnings-forening for gymnasieelever har haft en
fremragende filmsæson. Vi, 4 personer fra 2x af det mandlige køn, har vist 2
fantastiske film af høj kunstnerisk kvalitet. I november lagde vi hårdt ud med
Monty Pythons "Overgiver sig altid" - godt hjulpet af Carsten Dilling, som hjalp
os over de første fødselsveer (manglende lyd, dårlig billedkvalitet o.s.v.)
Den næste, og forhåbentlig ikke sidste film, var, Deltakliken, som pænt blev
hjulpet af Gitte Ladegaard. Men tilskuerne udeblev på trods af en skallet entre
på lo kr, så kære elever på Faaborg Gymnasium, SLUT OP om Faaborg Gymnasiums
film-fremvisnings-forening for gymnasieelever, hvis den skal bestå.

Med fremvist hilsen
Lars Lehmsen, 2x
Jens Skinke, 2x
Jeppe Borghår, 2x
Sten Pilafgård, 2x
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VISE-VERSEAFTEN
Mennesker, instrumenter - instrumenter og mennesker. Råb, forvirring, stemning
- kort sagt, du har været så letsindig at stikke næsen indenfor til vores viseverse-aften. Igen i år havde elevrådet arrangeret en aften, hvor kunstneriske
evner af enhver art (eller mangel på samme) kunne komme til udtryk. Mange elever
var mødt op, og stemningen var høj fra begyndelsen. Der var ikke så mange, der
vovede sig på scenen, men de 7-8 indslag der var, var gode! En hyggelig aften,
hvor man kommer udenfor skolens normale trummerum, og ser skolen og kammeraterne
i et andet lys. Hygge, sang og god musik.
Eva, 2bs.

Fester
30' FEST

Da forslaget om 30'er-projektet i november/december 1983 blev forelagt 3.g, var
det nok mest omtalen af den afsluttende fest, der fik så mange med på ideen.
Men det viste sig hurtigt, at også fagligt set fik vi mere ud af denne specielle
form for samlæsning end først antaget.

Mange satte i begyndelsen spørgsmålstegn ved, hvor vidt det var muligt at behand
le emnet i andre fag end de humanistiske. Snart fandt vi dog ud af, at dette var
en fejlantagelse; også gymnastik, ja selv fysik var "med på vognen". Denne sam
hørighed mellem fagene skærpede interessen og medvirkede til at give os en bedre
helhedsopfattelse af tidens strømninger.
Sidst men ikke mindst afrundedes projektet med en fest i original 30'er-stil.
Samtlige deltagere ankom udklædte i bedsteforældrenes tøj. Herrerne i kjole og
hvidt, damerne i kjoler og med små kokette hatte; endog "kulierne" (som 1. og
2.g'erne, der hjalp til med serveringen, populært kaldes blandt 3.g'erne) holdt
stilen med tilbageredt gelé-hår.
Hele projektet var vellykket og udbytterigt, og selvom der var mange forberedel
ser,, gik alle både lærere og elever ind i arbejdet.

Succes'en bør følges op af de kommende 3.g'ere.
Anegrethe, 3y.

KARNEVAL

"Vi er jo et gymnasium med traditioner" ............... og til de traditioner hører
blandt andet karnevallet. Det er med garanti den festligste fest på hele året!

Uden udklædning, ingen adgang og derfor kan man den aften glæde sit øje (og sin
lattermuskel) over de utallige, ubeskrivelige,uigenkendelige, uniqe udklædninger,
man møder.
Vi startede med fællesspisning, bagefter blev der slået katten af tønden og kåret
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tilhørende konger og dronninger. Desuden var der i år arrangeret et mode-show
(i maskeringens ånd), hvor Mikado og Ferd'nan viste os forårets mode. Så feste
de vi ellers på fuld drøn til musikken pakkede sammen og Orla blidt, men bestemt
vippede os ud.- En lystig aften, hvor folk gennemgående er mere frie.

Susanne, lu.
ARSFESTEN

Traditionerne utro indledtes årsfesten 84 med 1 1/2 times skuespil. Dramahol
det opførte Benny Andersens "Orfeus i Undergrunden" med Niels i 2y i hovedrol
len som Orfeus.
Stykket, der bygger på Danmarks indlemmelse i EF, var så fremragende, fantastisk
og fænomenalt, at man forhåbentlig gentager drama-initiativet næste år (synd, at
de bages te ikke kunne høre noget ..................... !)

Spisningen med gæster foregik i klasserne samt i fællesområderne, hvorefter der
var lancier for alle i hallen, - vild kaos - men rimelig morsomt.
Aftenens bands udgjorde i øvrigt også brud med traditionerne. Dansktopmusik-trioen i A-fløjen, samt den kendte gruppe i kantinen var blevet afløst af henholds
vis "The Missing Jazz-Link" og de lokale "Skybrud". Jazzen blev en stor succes,
men selv om "Skybrud" gjorde det godt, må man nok konstatere, at forventninger
ne er sat højere denne aften, hvad angår kantineband.

Som noget helt ekstraordinært sluttede festen først kl. 2.00 - og som noget
endnu mere ekstraordinært slap drikkevarerne op .....................!
Grundet undertegnedes medvirken til konsum af disse, erklærer denne sig inkompe
tent til at berette om mere.

Helle, 3a.

