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Forord
Så forløb endnu et år for skolen, der unægtelig! er i en brydningstid, hvor

der arbejdes med reformplaner, opleves mindre årgange 16-årige og hvor

der

går uddannelsespolitiske dønninger m.m.-

På trods heraf er gymnasiet fortsat et virkeligt godt tilbud til de unge. I

en tid med hurtige forandringer fra et industrisamfund til et informations

samfund er det ønskeligt, at man er rustet til at klare forandringerne. Her
er det centrale ikke dagens specialviden på et snævert felt, der er forældet

i morgen, men en god faglig universalviden og en almen baggrund, der ruster
én til ikke alene aktuelle opgaver, men også kommende opgaver, hvis karakter
vi ikke kender endnu.-

Her giver gymnasiets faglige og almene viden en plat

form og en personlig udvikling, der gør eleverne særdeles egnede til den vi

dere færd gennem livet, uanset hvilket livsindhold, man vælger.De tider er forlængst forbi, hvor en studentereksamen kun førte til de lange

videregående studier ved de højere læreanstalter.- Den moderne studenterek
samen er en god og sikker nøgle til enhver uddannelse og for den sags skyld
også direkte til erhvervslivet.-

At den tilmed er nøglen til en rigere per

sonlig tilværelse, gør ikke dens værdi ringere.
På den baggrund byder Faaborg Gymnasium sine kommende elever velkommen til tre

gode og meningsfyldte år, fulde af muligheder for den, der vil gribe dem.Marstal
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Ansatte ved Faaborg Gymnasium

Niels Andersen (NA)
adjunkt, mat/fys

Jørgen Bech (BE;
lektor, kemi/fys

Jens Bruntse (jb)

Gert Christiansen (GC)
adjunkt, geo/samff

Birthe Dahl (BD), adjunkt,
eng/mus. bibliotekstilsyn

Ole Dahl (OD)
adjunkt, mus/mat/data

Carsten Dilling (CD)
adjunkt, da/idræt

Hanne Ellebæk (HE)
adjunkt, fr/ty

Stig Gohs (SG)
adjunkt, mat/data

adjunkt, mus/hist.

sikkerhrepr.
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Kirsten Gosvig (KG)
adjunkt, da/fr

Gisen Halskov (GH)
adjunkt, eng/da

Lisbeth Havndrup (LH)
adjunkt, fr/eng

Lone Højfeldt (HØ)
adjunkt, da/eng

Gitte Ladegaard Jacobsen (GL)
adjunkt, rel/ty

Karin Jensen (JE)
adjunkt, da/idræt

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

Helle Kærsager (HK)
adjunkt, fr/idræt

Jens Juel Larsen (JJ)
adjunkt, hist/geo

6

lærerrådsformand

Bodil Lütken (BL)
adjunkt, fr/fo

Bent Møllegaard Madsen (BM)
adjunkt, bio/kemi

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
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Anne Kirstine Primdahl (AP)
adjunkt, geo. studievejleder

Philippe Erik Sales (PS)
adjunkt, hist/idræt

Erik Thomsen (ET)
adjunkt, samff/hist

Jens Thorsen (JT)
adjunkt, mat/fys ,

Jesper Vildbrad (JV)
adjunkt, hist/idræt

Inger Vinther (IV)
adjunkt, bio/formn.

adm.
inspektor

Lærerkandidater i skoleåret 1984/85:

cand. mag. Jette Wulff

-

fr/eng

cand. mag. Kristian Nielsen - da/idræt

lie. phil. Leon T. Jespersen

-

cand. phil. Thorbjörg Helgadottir

Flemming Østergaard (FØ)
adjunkt, da/idræt.
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historie

-

latin.

Orla H. Nielsen (OHN)
pedel

Bent Brændeholm Petersen (B^)
pedelmedhjælper, sikkerheds-i
reor.

Inger Andersen (IA)
kantinebestyrer

Anne Marie Jespersen (AMJ)
kantinemedhjælper

Inger Flamand (Fl)
sekretær

Charlotte Agerslet Hansen
(CH) kontorelev

Henny Hansen (HH) sekretær.
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SPROGLIGE STUDENTER 1984

1. række fra oven: Anja Kiersgaard, Flemming Hansen,

Tove Henriksen, Janne N. Nielsen, Maria Bjergegaard, , Eva B. Hansen.

2. række: Lars R. Nielsen, Anne Styrbæk, Grith Langer, Benedikte Milling, Anne N. Jensen, Helle Pedersen, Lene K. Hansen, Hanne Pedersen,
Kirsten Lindegaard, Palle H. Jørgensen.

3. række: Claus J. Henriksen, Bent B. Sørensen, Aase C.V. Larsen, Tina Bendtzen, Christina Wagner, Isabelle Imlau-Jeppesen, Britta Rasmussen
Marianne Langdill.
4. række: Anne M.I. Jacobsen, Merete J. Jensen, Linda R. Jensen, Gitte F. Larsen, Lise-lotte Kruuse, Charlotte Kristiansen, Anne Uller, Ulla
Nielsen, Berit B. Kristensen.

MATEMATISKE STUDENTER 1984

Navne på matematiske studenter 1984
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øverste række fra venstre:

2. række fra venstre:

Christian Thomsen
David S. Brice
Christian Mide-Andersen
Martin 0. Laver Hansen
Marianne Brinkmann
Steen Klingenberg
Klaus B. Madsen
Thomas Terndrup-Larsen

Jan S. Knudsen
Morten Thomsen
Niels Chr. Jervelund
Mogens Thomsen
Søren L. Jensen
Bent Møllegaard
Jesper von Steensen-Bach
Lasse Kjeldsen
Morten Holme
Claus Milling
Mogens Kraght
Henrik Lyder
Kasper Jensen
Kurt Larsen
Michael Sellerup
Pernille S. Møller

3. række fra venstre:

4. række fra venstre:

Grethe Warncke Petersen
Karin Møller
Lise Olofsson
Annegrethe L. Pedersen
Annebeth Ingleby
Claus E. Olsen
Per T. Jensen
Lars M- Eriksen
Merete Larsen
Lene Skrubbeltrang
Gitte Hansen
Hanne J. Rasmussen
Doris M. Nielsen
Eva K. Hansen
Pia Larsen
Dorte Thinggaard

Lise-Lotte F. Lundsgaard
Hanne Vølund
Helle H. Sinnerup
Jane S. Hansen
Nete M. Rasmussen
Birgitte Jørgensen
Jonna Madsen
Helle Marcher
Bente H. Hansen
Birgit Hansen
Lisbeth Pedersen
Anna-Maria Mytaros-Mytarellis
Jennie M. Lindholm
Uffe P. Madsen.

Skolens elever
3a

3b

Jenni Liselotte Andersen
Torlej Bjarnason
Trine Bjørnild
Dorte Brolund
Kristine Jane Brorsen
Bettina Christiansen
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 Marshall
Pia Kjellberg Mortensen
Jette Helding Pedersen
Ghita 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
Margrethe Kirketerp-Møller
Kia Okkerlund Brahe Kristiansen
Dorthe Larsen
Jette Alsing Larsen
Helle Odde Poulsen
Lisbeth Rasmussen
Vibeke Faurby Stengaard
Helle Lomborg Truelsen
Anne-Sofie Vilhelmsen

3x

3y

Niels Schroll Andersen
Jeppe Burchardt
Lars Warming Ehmsen
Fleur Wilhelmina 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
Anette Kistrup Nielsen
Keld Lund Nielsen
Mette Pedersen
Steen Malmmose Pilegaard
Kim Kronshage Rasmussen
Søren Høyer Rasmussen
Aksel Møllerhøj Rasmussen
Anders Riber
Helle Pia Skaaning

Ulrik Andersen
Merete Elisebeth Christensen
Morten Folkersen
Suzette Frederiksen
Søren Ludvig Haastrup
Stella Hansen
Kenneth Lund Jensen
Christian Jessing
Connie Pingel Kristensen
Anita Larsen
Britta Marie Larsen
Christian Larsen
Solveig Kirsten Larsen
Thomas Dave Baekgaard Madsen
Michele Leyssac Naur
Christian Friis Olesen
Helle Filstrup Pedersen
Jan Holm Pedersen
Niels-Jørgen Skovhøj
Mikael Skytte
Niels Smedegaard
Jette Malene Terp
Lone Vestrup
Ole Vorm

13

3z

14

Ole Aarenstrup Andersen
Nicholas Boyer
Maj Vinberg Christensen
Vivi Rosendahl Christensen
Anna Kirstine Erlandsen
Lars Krusborg Jacobsen
Malene Kjærgaard
Jakobsen
Luisa Gislinge Johansen
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

2a

2x

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
Kira Jensen-Maar
Lene Skytte Jørgensen
Lise Hedam Jørgensen
Sonja Hyldal Kristiansen
Anne Fog Lauritsen
Charlotte Lind
Annemette Westergaard Mouridsen
Gitte Søderstrøm Nielsen
Kitt Trentel-Hansen

Peter Busk
Anders Christensen
Per Christiansen
Helle Lynghøj Frederiksen
Søren Skytte Gottwald
Iben Grenander
Birgitte Hammerich
Susan Riber Hansen
Michael Jacobsen
Lone Jørgensen
Michael Jørgensen
Bettina Kolze
Jens Korsgaard
Hanne Larsen
Lisbeth Zifeldt Madsen
Judy Faarvang Nielsen
Jane Kolding Pedersen
Bente Juhl Rasmussen
Claus Boye Rasmussen
Peder Uffe Weilmann Rasmussen
Hans Henrik Rohde
Torben Obel Sonnenborg
Kim Therkelsen

2z

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

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

2u
Christian Hammerich Andersen
Christian Valentin Christensen
Jens Bøgetoft 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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1a

1 bx

Lene Andersen
Tine Juul Andersen
Tina Bach
Pernille Bundgaard
Anne Marie Skou Christensen
Christian Hanak-Hammerl
Karen Nedergaard Hansen
Laila Møller Hansen
Torben Drejøe Hansen
Søren Haugaard
Dorthe Aabjerg Jensen
Mira Gregers Jørgensen
Hanne Berg Kristensen
Majbritt
Ege Linnemann
Inger Charlotte Møller
Helle Nielsen
Annette Nordenbæk
Mette LolK" Olsen
Morten Skjerning Pedersen
Birgitte Henriette Rasmussen
Dorthe Vatnamo Sivertsen
Charlotte Stougaard
Hanne Merete Sørensen
Jannie Barbro Sørensen
Hans Lehrmann Ægidius

Charlotte Lisa Andersen
Charlotte Fog-Nielsen
Kirsten Holmelund Graabæk
Gitte Larsen Hansen
Tina Bonde Hansen
Lone Marianne Jensen
Anne-Mette Kløverpris
Bente Kærgaard
Anne Madsen
Lise Lorentzen Post
Gitte Lillelund Bech
Mads Fredslund
Mette Skovgaard Hansen
Ann Dorte Storm
Jane Jensen
Pia Harbo Jensen
Irene Engstrøm Johansen
Helle Kragelund
Karin Annette Krogh
Lotte Munch Lambertsen
Lene Mikkelsen
Steffen M.
Mortensen
Dorthe Pelle Nielsen
Maybritt Nielsen
Rikke Louise Rasmussen
Malene Boye Roost
Morten Øxenhave

1z

iy
Simon Boyer
Gordon Gran
Ole Boyer Grube
Torben Hadberg
Jan Helskov Hansen
Majbritt Hedegaard Hansen
Susanne Hansen
Michael Henriksen
Hilde Schroll Jespersen
Jan Guldager Jørgensen
Ulla Kristine Jørgensen
Trine Juncker Koch
Henrik Michael Larsen
Lars Brun Madsen
Ulrik Høgh Marschall
Michael Drejer Mørck
Thomas Nielsen
Jane Karina Vikkelsø Pedersen
Ulla Christina Geisler Pedersen
Kim Svend Sander
Pia Sellerup
Søren Steen Thrane
Leila Tolderlund
Birthe Vølund Tømmerholt
Annette Wagner

16

Stefan Georg Alber
Anders Christian Flindt Bastrup
Peter William Brorsen
Peter Diget Christensen
Gitte Lund Christiansen
Anette Erfurth
Karen Filskov
Lene Gjerløv
Michael Hartmann
Mark Alexander Jochumsen
Vibeke Angaard Johansen
Dorthe Jørgensen
Annie Levin Kromann Larsen
Jesper Stig Kjær Larsen
Eva Lehgaard Madsen
Troels G. Mortensen
Lars Munk-Andersen
Gorm Lundshøj Møller
Anders Møller-Nielsen
Nina Sinding Nellemann
Berit Reinholt Nielsen
Jakob Rasmussen
Kurt Wigan Rasmussen
Morten Juel Skovrup
Anne Søkilde
Anne Søltoft
Anders Bo Sørensen
Mikkel Ib Peschardt Østergaard

Plan over skolen

Underetage

A-FL03
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Skolens kalender 1984
AUGUST

Første skoledag efter ferien
Velkomstfest

9.
24.
SEPTEMBER

Orienteringsmøde for forældre om skolerådsvalg
Besøg af tyske elever fra Plön
Skolens fødselsdag markeres
Forældremøde for 1.g arrangeret af klasserne

5.
16.
25.
26.

OKTOBER

2.
3.
10
12
13
25.
29.

Skolerådsmøde
Fællestime Green Peace
.-12.
3x og 3y på ekskursion med GC, ET og JE
. Skolen deltager i Hjerteforeningensmotionsløb
.-21.
Efterårsferie - flere klasser på udlandsrejse
Fællestime med Troels Kløvedal i Helios-teatret
Fællestime filmen "the day after"vises på skolen

NOVEMBER
1.
4.

-15.

15.
28.
29.

Uddannelsesdag for 3.g i Odense
Besøg af den svenske lektor Göran Johansson fra venskabsbyen
F alkenberg
Skolerådsmøde
Skolens kor giver julekoncert i Falsled Kirke
Fællestime om Nordisk "Operation Dagsværk"

DECEMBER
2.
6.
20.
21.
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Skolens kor giver julekoncert i Faaborg Kirke
Syng-sammen-aften - arrangeret af skolerådet
Filmen "LE RETOUR DE MARTIN GUERRE" vises i Helios-Teatret
Juleafslutning.

Skolens kalender 1985
JANUAR 1985
Første skoledag efter juleferien
Orienteringsmøde for kommende 1-g'ere
Orienteringsmøde på Ærø om 1.g
Samtaleaften for forældre og elever
Pædagogisk dag for lærerne om EDB. På virksomhedsbesøg hos Skako.
Pædagogisk møde med folkeskolens lærere på Home skole
Dramagruppen opfører "Al magt til kvinden"

7.
9.
14.
16.
18.
21.
23.

FEBRUAR
5.
8.
14.
25.

Skolerådsmøde
Karneval
Vise-vers-aften - arrangeret af elevrådet
3y og 3z på ekskursion med GL i Arhus

MARTS

5.
5.
6.
8.
11.
12.
13.
19.
19.
20.
21.
25
2g’’

-7.
-8.
-14.

26

’

2a på ekskursion med FØ og PS til København
Grenvalgsorienteringsmøde for forældre og elever
2x på ekskursion med LN og JB
3g-fest med 50 ' er-60'er-undertone
Studieorienterende møde for 2g og 3g
2y på ekskursion med KD og ET
Pædagogisk aften for lærerne
1a på ekskursion med GC
1bx på ekskursion med ET, HK, EM
1z på ekskursion med JT, HØ, HK
Nordisk Operation Dagsværk
Skolen uropfører musicalen "BALDER", skrevet og komponeret af
Ole Dahl, instrueret af Carsten Dilling, under medvirken af 60
elever og 10 lærere

APRIL

12.
25.

Arsfest
3abS på ekskursion til Lyø

- AP

MAJ

1.
7.
7.
22.
9.

Skolerådsmøde
Eksamensfagene offentliggøres
Sidste skoledag for 3g
Sidste skoledag for 1. og 2.g
2yuN på ekskursion - landbrugsstudier - AP
1a + 1z på ekskursion til Moesgaard JV + JJ

JUNI

21.

Translokation

AUGUST
8.

Første skoledag efter sommerferien
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Ferieplan
Sommerferie

........................................................................................

onsdag d. 7. august 1985

Efterårsferie ............................

lørdag d. 12. oktober -

søndag d. 20. oktbr.1985

Juleferie .....................................

lørdag d. 21. decbr.85 -

søndag d. 5. januar 1986

Vinterferie

..............................

lørdag d. 15. febr.

søndag d.23. febr.

1986

Påskeferie

.................................

onsdag d. 26. marts

mandag d.31. marts

1986

St. Bededag ..........................................................................................

fredag d. 25. april 1986

Kr. Himmelfartsdagsferie ... torsdag d. 8. maj

søndag d. 11. maj

1986

lørdag d. 17. maj

mandag d. 19. maj

1986

Pinseferie ...................................
Grundlovsdag

......................................................................................

torsdag d. 5.juni

1986

Sommerferie

......................................................................................

lørdag d. 21. juni

1986

Alle nævnte datoer er fridage.

Første skoledag efter sommerferien 1986: .......................

torsdag d. 7.august 1986.

Ringetider
-

8.45

8.55

-

9.40

3. time

9.50

- 10.35

4. time

10.45

- 11.30

1. time

8.00

MORGENSANG
2. time

FROKOST
5. time

12.00

- 12.45

6. time

12.50

- 13.35

7. time

13.45

- 14.30

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 det
med din egen forsikring.
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Bogdepot
1. ÅBNINGSTID:

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

2. KLASSESÆT:

Klassesæt udleveres og afleveres ved faglær
erens 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 udfylder den ilagte navneseddel.
Låneren er ansvarlig for, at bogen afleveres
i ubeskadiget stand.
Misbrug, skriftlige til
føjelser eller bortkomst medfører erstatnings
krav .

4. PAPIR:

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

KD.

Biblioteket
Det sidste års tid har vi kørt med et såkaldt biblioteksud
valg, som består af 3 elevrepræsentanter (Anne Grethe Hansen,
Jane Nøhr, Morten Skovsted - alle 3«g1ere), 2 lærerrepræsen
tanter, hvoraf den ene er skolebibliotekaren ( Jens Thorsen
& undertegnede ) samt bibliotekets "faste" personale: en ud
dannet bibliotekar ( Rikke Langaa Olsen - 4 timer ugentlig)
og en fuldtidsbeskæftiget medhjælp,
ansat under ordningen
for jobtilbud for langtidsledige.
Denne medhjælp er for
tiden Esther Madsen, men desværre er hun tvunget til at holde
op om kort tid, da hendes 7-måneders periode er aftjent i
slutningen af april.
Tilbage står vi med det velkendte pro
blem: får vi en afløser ??
Indtil videre er det lykkedes
os at bevare denne ordning på biblioteket, men hver gang
er der store problemer, specielt pga . de ret barske ansæt
telsesvilkår. Een ting er sikker - vores nuværende service
niveau kan kun fastholdes så længe vi har en fast medhjælp.

Biblioteksudvalget har holdt en 5-6 møder siden vi oprettede
det.
Vi har diskuteret problemer omkring brug og misbrug
af biblioteket,
samt hvordan vi skulle anvende de midler
biblioteket
har til indkøb af nye bøger og tidsskrifter.
Blandt andet besluttede vi at afsætte ca. 2000 kr til indkøb
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af datalitteratur i samarbejde med datavejlederen.
Der er
nok alt for mange elever, der ikke er klar over, at de kan
være med til at præge skolen - også på dette område - gennem
deres elevrepræsentanter.
Mon det ikke også var en ide at
få nogle 1. og 2.g'ere ind i udvalget nu hvor alle repræsen
tanterne forlader os til sommer?
Sidste års problem med en voldsom stigning i antallet af
"forsvundne" bøger er blevet meget mindre efter ordningen
med låste døre og fast åbningstid, omend problemet stadig
eksisterer.
Der
er altså nogle, der ikke kan forstå, at
bøgerne er til gavn for flere, når de står på skolens hylder!
I år har vi igen forsøgt os med en ny ordning, der går ud
på at orientere alle 1.g'erne i at bruge vores bibliotek
bedre.
Orienteringen varede en dobbelttime og mundede ud
i en række opgaver, der skulle løses af alle.
Ideen er natur
ligvis, at eleverne i højere grad skulle blive i stand til
at hjælpe sig selv og at bruge bibliotekets tilbud optimalt.
Der skal nok gå lidt længere tid, før vi kan vurdere om ord
ningen har virket efter hensigten.
Min egen fornemmelse
er, at de nuværende l.g'ere er bedre til at orientere sig
på biblioteket - men jeg er nok lidt forudindtaget på dette
punkt.
Hvad mener eleverne mon?

Til sidst et lille hjertesuk. - Vi nærmer os hastigt skole
årets afslutning, og i den forbindelse er det meget vigtigt,
at biblioteksbøgerne finder tilbage til skolens hylder
og det har før vist sig, at de ikke gør det af sig selv !
Vi bruger alt for megen tid på at rende rundt efter folk
for at indkradse bøger; således går en stor del af maj måned
med at uddele hjemkaldelser, rykkere, rykkeres rykkere, og
det kan ikke være meningen.
Husk på, at vores biblioteks
udlån ikke kører på samme måde som på folkebibliotekets.
I skal selv komme og aflevere bøgerne så snart I er færdige
med dem, og højst
14 dage efter lånet.

BD

Vejledning i brug af biblioteket
Daglig åbningstid: 10.30 - 12.00
Hvis man vil ind på biblioteket herudover,
vende sig til bibliotekspersonalet.

kan man blot hen

Vedr. hjemlån af bøger:
Lærerlån: følgende oplysninger skal noteres på en grøn låneseddel
- bogens titel
- forfatteren eller udgiveren
- gruppenummer
- eksemplarnummer
- låners .navn ( LETLÆSELIGT ! )
- lånedato
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Elevlån :

Lånet skal foregå gennem faglærer eller biblioteks
personalet, som så formidler udlånet; ellers samme
fremgangsmåde som ovenfor, blot skal elevens navn
og klasse også noteres.

Lånesedlen, i korrekt udfyldt stand, lægges på afleverings
hylsen, resten sørger vi for.
Husk
at
lægge bogen på afleveringshylden,
sæt den ALDRIG
direkte på plads, når der er tale om en bog, der er skrevet
låneseddel på.

Eksempel på korrekt udfyldt låneseddel:

c.
Yüei. -l^d. 4 ¿pf»

i p:>y k

ry 6

,
ex.

FAABORG GYMNASIUM
g

J

-

- -

- ----------------------------

Forfatter:

Antal bind : —--------Låntagerens underskrift:

Lånt den

~~

Faglærer..
—kl.

'i

Afleveretxferr^x^-----------

Yderligere oplysninger
Ordbøger,
opslagsværker,
håndbøger,
sidste nummer af tids
skrifter o.l. kan naturligvis ikke hjemlånes.
Ved henvendelse til bibliotekspersonalet kan man låne fremmed
sprogsordbøger ,
andre populære ordbøger samt skrivemaskiner
TIL BRUG PÅ SKOLEN i frikvarterer og mellemtimer.
Disse lån
noteres i små hæfter, der ligger ved siden af bøgerne/maskinerne på bibliotekets arbejdsværelse.
Husk at strege jeres
navn, når effekterne afleveres igen.

Birthe Dahl
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Studievejledning
Som ved landets øvrige gymnasier er der ved Faaborg Gymnasium
studievejledere med fast træffetid.
Studievejlederne udpeges blandt
hovedsageligt følgende opgaver:

skolens

lærere

og

varetager

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

almen studieteknik

grenvalg

( 1. g )

uddannelse og erhverv (2. og 3-g) i alt 20 timer

Denne orientering har efter ministeriets bekendtgørelse til
formål "at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af
uddannelse og erhverv ved at give dem kendskab til valgmu
lighederne 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
afgangsklasserne og egne studier ved videregående uddannelses
institutioner
samt
mulighed
for
"åbent-hus"-arrangementer
på virksomheder, universiteter o.a.

b)

Den enkelte elev kan i forbindelse med egne særlige for
hold
søge
studievejlederen,
hvis anden hovedopgave
er
at "give eleverne individuel vejledning vedrørende pro
blemer af studiemæssig,
økonomisk,
social og personlig
art i forbindelse med deres uddannelsessituation og er
hvervsvalg" .

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

for
ved

AP. LN.

Støttemuligheder
Elever under 18 år :

ungdomsydelse.

For elever under 18 år er der mulighed for at søge ungdoms
ydelse, hvis størrelse afhænger af forsørgerindtægt og kom
mune .
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Ansøgning foregår gennem kommunen.

For elever over 18 år : SU (Statens Uddannelsesstøtte).
Elever, som er eller bliver 18 år, har mulighed for at søge
stipendium, der kan udbetales fra med den første måned efter
den måned, hvori man fylder 18 år.
Alle gymnasieelever betragtes
som studieegnede,
medmindre
de af lærerforsamlingen 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
og evt formue.

Ansøgning foregår gennem stipendienævnet ved Faaborg Gymna
sium .
Stipendienævnet består af 6 personer (Rektor, Inger Flamand,
Anne K. Primdahl og 3 elever).

Udlevering af ansøgningsskemaer
og vejledning foregår
kontoret.
Tidspunkter og frister for udlevering
og aflevering
blive bekendtgjort ved morgensang og opslag.

fra

vil

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 videre
uddannelse har taget bopæl på eller i nærheden af uddannelses
stedet .
Særskilt ansøgningsskema
og nærmere oplysning
fås på skol
ens kontor.
Særskilte regler 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.
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I forbindelse med karaktergivningen i december mån ed afholdes
i januar måned en samtaleaften, hvor alle forældre og elever
har mulighed for-at træffe skolens lærere.
For om muligt at
undgå ventetider vil der blive mulighed for at bestille tid
ved samtaleaftenen i januar 1986.

Befordring 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.
For biler er der kun adgang ad Sundagervej.

OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER
Transport med offentlige transportmidler deler
stemmelse med loven - eleverne i to grupper,
afstanden mellem hjem og skole.

Elever,

- i overens
afhængigt af

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 begyndelse, samt efter 6.
og 7- time.- Afhængigt af ruten bliver nogle elever kørt
direkte til skolen, mens andre må stå af og på bussen ved
stoppestederne umiddelbart nord for krydset Odensevej/Sundagervej.

Nogle elever får kort til Faaborg Nærtrafik afhængig
bopæl; der er kun bus til 1.time og efter 6.time

af

ELEVER, DER BOR UNDER 11 KM FRA SKOLEN
Denne gruppe har ikke adgang til gratis buskort. Der er mulig
hed for at benytte Faaborg Nærtrafik mod betaling fra Bane
gården til skolen til 1. time og efter 6. time, ligesom man
möd betaling kan køre med DSB-busser.
FÆRGEFORBINDELSER

Eleverne fra Avernakø, Bjørnø ,
Lyø og Ærø har alle adgang
til at få kort til færgen, ligesom transporten på øen betales,
hvis der er offentligt transportmiddel, f.eks. ordinær rutebil
eller skolebus ; der ydes også transport med Faaborg Nærtrafik
til og fra skolen.R
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Mødepligt
Alle elever har i henhold til ministerielle bestemmelser mødepligt.
Tilsidesættelse af mødepligten kan bevirke, at eleven ikke
indstilles’ til studentereksamen, hvad der betyder, at elever
1. og 2.g ikke kan oprykkes i næste klasse, og at elever i
3«g enten vil blive eksamineret i samtlige fag i fuldt pensum
eller vil blive frataget mulighe :den for overhovedet at gå til
eksamen.

Om forsømmelser
a. Ved forsømmelser for elever under 18 år gælder følgende:
Første mødedag efter forsømmelse skal skriftlig meddel
else med oplysning om forsømmelsens årsag og varighed af
leveres på kontoret, gerne på særlig formular, der på for
hånd 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 forsømmelsen.

b. Ved forsømmelser for elever, der er fyldt 18 år gælder følgende
Eleven udfylder en blanket med oplysning om forsømmelsens
årsag og varighed.
Blanketten underskrives af eleven selv
og afleveres på kontoret.
Ved forsømmelser ud over en uge må eleven, endnu mens for
sømmelsen står på, meddele skolen årsagen til forsømmelsen.
c. Elever, der på grund af sygdom ønsker at forlade
før skoletidens ophør, må meddele skolen dette.

skolen

d. Fritagelse
for enkelte timer i legemsøvelser kan gives
efter skriftlig anmodning fra henholdsvis hjemmet (elever
under 18 år) 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 læreren
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.
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Fraværs- og fritagelsessedler
Til erstatning for
fritagelsessedler.

kontaktbøger

benytter

skolen

fraværs-

og

Fraværssedlen er hvid.

Den benyttes ved alt fravær, hvor der ikke er udfyldt fritag
elsesseddel.
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 suppleret op.
Fritagelsessedlen er grøn.

Den benyttes ved fritagelse for undervisning undtaget de til
fælde, hvor andre regler er fastlagt (f.eks. idræt, religion).
Fritagelsessedler hentes i hvert enkelt tilfælde på kontoret,
udfyldes af elever/forældre, og påtegnes af rektor inden fri
tagelsen .

Fritagelsessedler
benyttes
således
ved
lægebesøg,
familiefester,
køreprøver og alle andre hændelser,
give anledning til fritagelse for undervisning.

rejser,
der kan

Ordensregler
Formålet med Faaborg Gymnasiums ordensregler er at skabe rime
lige forhold for alle, der arbejder og færdes på skolen, samt
at bevare skolens ejendele og bygninger 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 interesseret i, at andre gjorde sådan.

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. befordringsmiddel i over
ensstemmelse med skolen parkeringsbestemmelser.

Værn om lokaler, inventar og materiel.Beskadigelse af loka
ler, inventar eller materialer - herunder bøger, som skyldes
tilsidesættelse af rimelig adfærd, medfører erstatningsansvar.
Bøger behandles efter
de
retningslinier,
som boginspektor

28

fastlægger . Skader skal anmeldes på kontoret.
Vis hensyn til alle på skolen ved at bidrage til at holde
skolen ren og ordentlig.Alt affald anbringes i affaldsbeholdere
Giv dit bidrag til alles velfærd på skolen ved at overholde
de
bestemmelser
for oprydning
i
kantinen
,der fastsættes
af kantineudvalget.
Vis hensyn til rengøringspersonalet, bl.a. ved at hænge stolene
op under bordene 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 begræn
ses 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.Uden
for
skoletiden , i forbindelse med arrangementer og fester
m. m. , må der på skolens område drikkes det , som sælges eller
udskænkes efter aftale med rektor.
Meddelelse om fravær , forsømmelighed og ønske om fritagelse
fra undervisningen
sker efter de retningslinier , som konto
ret 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. Undgå støjende og generende adfærd omkring
undervisningslokalerne.
Biblioteket kan benyttes efter regler, fastsat af bibliotekaren
Biblioteket er
et håndbogsbibliotek.
Hjemlån kan tillades
af bibliotekaren eller af faglæreren.Almindelige regler for
adfærd på et bibliotek skal naturligvis overholdes.
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
område uden rektors tilladelse.

handel

må

foregå

på

skolens
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Skolens ordensregler vil kræve justeringer fra tid til anden.
Vær derfor opmærksom på, om der er noget, du synes fungerer
uhensigtsmæssigt.
Dine ideer kan så føres frem gennem fælles
udvalget .

Opslagstavler
Der er mange opslagstavler på skolen, men opmærksomheden hen
ledes specielt på kontorets opslagstavle, som findes i under
etagen ved lokale El.
Her opslås de daglige skemaændringer,
meddelelser om fællestimer og meget andet.
Det er hensigts
mæssigt, hvis du studerer denne tavle flere gange dagligt,
specielt når du kommer om morgenen og umiddelbart før du går
hjem.

Råd og udvalg
SKOLERÅDET v/FAABORG GYMNASIUM I984/85

Ingerlise Paustian,
Ole Frederiksen,
Anna Nedergaard Hansen,
Povl Marstal,
Jens Thorsen,
Erik Mosegaard
Kari Skytte Aalund?2z,
Kristine Wibholm 2y,
Anne Marie Jespersen,

valgt af amtsrådet
valgt af skolens forældrekreds
rektor
lærerrådsformand, medlem af lærer
rådet
medlem af lærerrådet
valgt af skolens elever

valgt af det teknisk/administrative
personale.

SKOLERÅDETS OPGAVER

Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mel
lem 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.
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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
amtsrådet om alle spørgsmål,
der vedrører skolen.

til

Skolerådet
I september
rig periode.
Foruden det
3 møder.

1984

valgtes/sammensattes

konstituerende

møde

skolerådet

til

har

dato

for

været

en

2 å—

afholdt

Af emner fra disse kan især fremhæves:
1. Indeklima - eller mangel
gener for skolens brugere.

2.

på

samme

med

deraf

følgende

Indførelse af EDB i undervisningen.

3. Rammer og traditioner omkring årsfesten.
4. Muligheder
for fællesarrangementer
foredrag, underholdning.

elever/forældre.

Skolerådet har endvidere ansøgt Faaborg kommune
lering af cykelsti med belysning på Kastanievej.
Positivt henholdende svar fra kommunen.

om

Eks.

etab

Til slut tak til rådets øvrige medlemmer for godt samar
bejde, og til de elever, som snart har allersidste skoledag
ønsket om - God Vind!
P.s.v.

Ole Frederiksen

Formanden for skolerådet
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Elevrådet
I gymnasiets'"1 hierarki-jungle
er elevrådet det nederste trin
på stigen, hvis eleverne ønsker indflydelse.
Elevrådet, elevernes råd, består af en elev fra hver klasse,
dvs. ialt 14 stk. fkommende år kun 13 p.g.a. færre klasser).
Det er her der diskuteres/planlægges aktiviteter som: emneuge,
fællestimer, vise-versaften, modtagelse af l.g’ere, aktivitets
dag m. m.
Ellers er vi det daglige bindeled mellem elever og "den højere
ledelse" og det er her forslag/klager fra eleverne behandles.
(Hvorefter de evt. går videre til fællesudvalget).
Medindflydelse kræver et vist minimum af aktivitetet (hvilket
det desværre af og til kniber med, øhm..), men jeg håber at
også den "nye generation" vil vise interesse for elevrådet.

Susanne 2u

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, fællestimer
og, hvad der ellers kommer fra elev- og lærerside.
Fællesudvalget har lov til at vedtage eller forkaste de for
slag, som kommer fra de andre udvalg og råd, forstået på den
måde, at fællesudvalget er dét sted, hvor eleverne har størst
direkte
indflydelse på afgørelserne,
da deres stemmer har
samme vægt, 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.
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Festudvalget
HVORNÅR SKA'

SKA' VI HA'

VI HA'

FEST?

GÆSTER MED?

HVEM SKA' SPILLE?

Disse og mange andre spørgsmål tager festudvalget sig af.
Vi tilrettelægger spisning, bestiller musik, trykker billetter,
køber drikkervarer og holder møder.
Men husk, det er ikke nødvendigvis os der bestemmer en fests
forløb.
Vi er valgt af jer, og I er mere end velkomnetil,
gennem jeres repræsentanter, at komme med ideer og forslag.

Mulle,

2u

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 funktion.
I det forløbne skoleår har vi været nødsaget til at gennem
føre betydlige prisstigninger, som følge af reduceret støtte
fra amtet.

KFS
Står for Kristligt Forbund for Studerende og Skoleungdom (og
har ikke noget med ishockey at gøre). Det er et frivilligt
arbejdsfællesskab indenfor den danske folkekirke, der ønsker
at være menighedens forlængede arm ind i skole- og studenter
verdenen.
KFS bygger sit arbejde på Bibelens budskab om Jesus
Kristus.
KFS har møder, andagter og studiekredse på gymnasier,
seminarier, universiteter, teknika og andre skoler og arran
gere lejre på lokalt og nationalt plan.
KFS er også på Faaborg Gymnasium.
Vi har i det forløbne år
holdt andagt hver fredag i spisefrikvarteret, hvor alle har
haft lov til at komme.
Vi håber og beder meget for, at det
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må få lov til at fortsætte frem over, og især for at der må
komme flere nye med, da vi i øjeblikker kun er 3* g'ere.

KFS-gruppen på Faaborg Gymnasium

DGS
DGS dækker over navnet Danske, gymnasieelevers sammenslutning.
Som vores forældre er medlem af en fagforening, ligesådan
er der for os gymnasieelever en organisation, der arbejder
med at imødegå forringelser og skabe os nogle bedre uddan
nelsesforhold.
Der er idag i gymnasiet et frafald på 20% - dvs. at hver 5«
af jeres kommende klassekammerater vil gå ud af gymnasiet
inden de 3 år er gået.
Det er et af de mange tegn på, at
gymnasiet har brug for at blive forbedret.
F.eks. er det
idag tilladt med en holdstørrelse på 28 .
I forhold til det
mener DGS, at den maximale holdstørrelse skal sættes ned til
24, og derfor skete der i april i år en masse aktiviteter
på alle landets gymnasier for at gøre opmærksom på dette krav.
Her på Faaborg Gymnasium holdt vi fagligt møde og vedtog en
udtalelse,
som vi
sendte til
undervisningsminister Bertel
Haarder.
Hvordan DGS i øvrigt fungerer og er bygget op, vil I komme til
at høre mere om, når I starter.
Men husk, at hvis man vil opnå noget må man stå sammen i en
organisation, så man står mange bag de krav man ønsker gennemf ørt.

Mikael Skytte 3y

I dette og kommende årsskrifter vil vi søge at give et rids af gymnasieskolens
dagligdag, dens baggrund og opgaver.
De kommende årsskrifter vil indeholde en beskrivelse af de enkelte fag, mens
dette vil skitsere den historiske udvikling frem til nutidens gymnasium.
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Gymnasieskolens historie
Gymnasieskolen kan følges omkr. 700 år tilbage i tiden og
var oprindeligt - som folkeskolen - et barn af kirken.
De
forskellige katedralskoler er endnu idag
et vidnesbyrd om
forbindelsen til det middelalderlige domkapitel.
Undervis
ningen her sigtede mod at varetage de kirkelige interesser
særlig med henblik på uddannelsen af præster; det var grammatik, dialektik og retorik - "trivium" - der var timernes
væsentlige indhold,
mens almindelig
folkeoplysning
eller
kundskaber til brug i den praktiske hverdag ikke var kirkens
sag.
Til at varetage den oplæring i regning, læsning og skrivning,
der i stigende grad blev nødvendig i handelens og håndværkets
købstæder, måtte borgerne selv fra 1300-tallet oprette "skrive
skoler" .
Begge steder var udenadslære og striks disciplin det pædagogiske
universalmiddel.

Scene fra en domkirkeskole. Eleverne er
delt i hold efter alder.

Scene fra en verdslig skole i middelalderen.

Reformationen og den nye kirkeforfatning ændrede ikke meget
på dette, men med kirkegodsets inddragelse kunne kirkerne
ikke længere opretholde deres skolevæsen, og Kirkeordinansen
af 1537 bestemte derfor, at der i købstæderne skulle oprettes
latinskoler,
men under præsternes tilsyn.
For de elever,
som ikke "due til at lære latin", skulle myndighederne nu
oprette andre skoler. Det blev der imidlertid ikke noget af,
så de gamle "skriveskoler" fortsatte uanfægtet.
Som før var terperi den almindelige indlæringsmetode og latinen
det fornemste fag.
I kombination kunne udbyttet blive den
bevidstløse plapren,
som Holberg senere karikerede med sin
"Per Degn".

35

På en måde er det pietismen,
og konfirmationens indførelse, der
bliver begyndelsen til den moderne folkeskole.
Det bestemtes
nemlig, at børn først måtte konfirmeres, når de kunne læse,
og opfyldelsen af denne forudsætning for den kirkelige handling
blev pålagt degnene.
Således skaffede myndighederne sig næsten
ved et pennestrøg et vidt forgrenet net af offentligt ansatte
lærere.
I praksis var resultatet knap så overbevisende ikke mindst fordi myndighederne glemte at anvise penge til
skolebøger og -bygning.
Det overlodes til den lokale foretag
somhed .
Også for latinskolen betød denne tid ændringer.
Ved forordning
af 1739 udvidedes den traditionelle undervisning med aritmetik,
geografi og historie,
men som før sigtede uddannelsen mod
universitetet og først og fremmest præsteembedet.
Det var oplysningstidens stadigt mere betydningsfulde borger
skab, der i slutningen af 1700-tallet skulle afstedkomme nye
ændringer.
Handelshusenes, købmændenes og fabrikanternes behov for mere
praktisk rettet og bredere orienteret indhold i undervisningen
førte til krav om nye fremmedsprog, matematik og naturhistorie,
kort
"reale fag".
"Borgerdydsskolen", der blev oprettet på
denne tid, siger lidt om tankerne bag denne den første begynd
else til senere tiders realskole.
Udviklingen smittede af på latinskolen ved Forordning angående
de lærde skoler fra 1809, der nu gav plads for moderne sprog
for at jævne vejen for vordende embedsmænd i administrationen
og således markerede,
at latinskolen fjernede sig fra sin
kirkelige tradition.
Latin og græsk var dog stadig de vigtigste fag og disciplinen
kan
illustreres ved nedenstående
katedralskolelærer
(måske
en af Grundtvigs lærere).

Hører ved Aarhus Katedralskole H.
Ahrendall, år ca. 1800.
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Resten af 1800-tallet skulle blive præget af debatten om den
lærde skoles rette mål og indhold. Forenklet udtrykt var det
latinskolens tradition med vægt på de klassiske sprog og disses
almendannende betydning, der blev holdt op over for tidens
krav om "reale og naturvidenskabelige"
fags nødvendighed under
streget
ikke mindst ved dannelsen af Polyteknisk Højskole
i 1829 .
Latinskolereformen af 18.50 huggede den gordiske knude over
ved at bestemme, at den 8-årige latinskole skulle sikre ele
verne "grundig almindelig dannelse" og "forberede
til et
akademisk studium", opgaver der i en lidt anden sproglig ud
formning genfindes i den nugældende gymnasieordnings formåls
paragraf.
I I87I ændredes den ambitiøse ordning, der jo ideelt
tilsigtede, at alle skulle vide alt, således at den lærde
skole nu blev 6-årig og fra et vist trin delt i en sproglig
historisk retning og en matematisk-naturvidenskablig retning.
Store økonomiske og sociale forandringer ændrede helt landets
karakter i sidste del af 1800-tallet.
Den begyndende indu
strialisering, landbrugets omlægning og folkehøjskolens / virk
somhed satte i I9OI en ny samfundsklasse på de ministertaburet
ter, som godsejerne havde haft monopol på.
"Systemskiftet"
måtte naturligt nok afspejle sig i en ny skoleordning.
Den
kom i 1903 og var mere omfattende end tidligere.
Det var
i høj grad hensynet til social mobilitet, der dikterede denne
ordning, som gav et overskueligt og sammenhængende skoleforløb
fra 1.klasse over mellemskolen til studentereksamen - enheds
skolen.
Latinskolerne blev omdannet til højere almenskoler,
eller som det hurtigt blev til: det 3-årige gymnasium, nu
med 3 linier - den klassisksproglige, den nysproglige og den
matematiske.
I henseende til gymnasiets placering i det samlede skoleforløb
har 1958-loven,
der skabte realafdelingen til afløsning af
mellemskolen, ikke betydet stort, men 1903-lovens tre gymnasielinier blev afløst af 2; til gengæld kom grendelingen til
som mulighed for en større differentiering i henseende til
studentereksamens faglige indhold.

Den historiske tradition, og traditionen for ønsket om bred
politisk enighed bag skolelovgivning har bestemt gymnasiets
nugældende rammer. Inden for disse rammer sætter undervisnings
ministeriet de nærmere regler for det faglige indhold, niveau.
pensum osv.
I dag er gymnasiets fagrække således bestemt af skolens fortsat
dobbelte formål som almendannende og studieforberedende; men
konkrete
samfundsmæssige
forhold påvirker den måde hvorpå
ministeriet udfylder rammerne.
Ændrede forhold på arbejdsmar
kedet, situationen på det samlede uddannelsesområde, nye krav
til færdigheder
og erhvervsmæssig
flexibilitet forandrer løb
ende gymnasiets indhold og metoder.
I disse år debatteres det, om ændringerne er så omfattende
at rammerne skal forandres.

LN
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Ole Dahl, der både har skrevet musik og tekst til musicalen »Balder«, dirigerer koret
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Instruktør Carsten Dilling kontrollerer med repræsentanter for aktørerne, scenefolkene og musikken,
at alt er parat til aftenens forestilling

I omklædningsrummet er der hektisk aktivitet
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Frivillige aktiviteter
BALDER - INDLEDNING

Den 25/3 blev Balder uropført. Tre forestillinger trak ialt
over 1000 tilskuere. Stykket blev opført indenfor et budget
på ca. 20.000 kroner, og heraf blev 12.000 kroner skænket
af en lang række sponsorer fra Faaborg.
Den massive tilskuer
opbakning bevirkede, at vi kunne gå ud af projektet med et over
skud på omkring 10.000 kroner.
Vi startede i det små^
15-20 musik- og drama-interesserede
elever samledes med det fælles ønske at stable en musical
på benene.
Vi formerede os ved knopskydning.
Grupper blev
nedsat, og opgaver blev uddelegeret - alt, lige fra kreative
opgaver til "praktiske gris"-opgaver.
Til sidst var vi op
mod 100. Mange kom på i sidste øjeblik - specielt scenegruppe
lydgruppen og sminkegruppen fik travlt til sidst!
Bagefter slår det mig, at Balder-projektet var et ideelt under
visningsforløb - elever og lærere arbejdede som heste i en
fælles stræben efter et fælles mål, som ikke var fastlagt
på forhånd - og såvel elever som lærere lærte en masse! Tænk,
hvis vi kunne få dette til at smitte lidt mere af på vores
hverdag !

OD

KOEET

" Vil I være med til Balder?" lød det fra Ole lige før julen
84"Tja, det kan vi da godt."
Ærlig talt vi vidste ikke,
hvad det gik ud på, men så startede prøverne, og der kom gang
i det.
Vi var "alene" det første stykke tid og stiftede ikke
bekendskab med hverken rockband
(det var Ole, der sørgede
for musik - HM) eller skuespillere, men vi rockede derudaf
alligevel, for det var bare hård rock i vore øregange (før
jul havde vi sunget julesalmer!).
Der kom nogle solo-sangere
på besøg, og vi stod og frydede os over, at vi kunne gemme
os blandt vores andre medsyngere, for de var ærlig talt lidt
nervøse - også overfor os ! ! Endelig kom rock-bandet og spil
lede med os.
"Det lyder bare perfekt," var Oles kommentar,
"men vi kan altså ikke høre koret".
SUK - der havde vi mistet
stemmen til ingen verdens nytte.
Vores redning var lydmanden,
som gav os en mikrofon hver - næsten, og vi sang ud af vore
egne højtalere, så det var en fryd - også de falske toner.

Endelig oprandt den store (større, største) dag.
Sopranerne
nød det nede foran hos publikum.
Alterne kæmpede bravt om
de få centimeters ståplads på bænkene (NB - ingen brækkede
benene, men adskellige røg ned og trådte på lydmandens elskede
ledninger).
Og endelig basserne, som skrålede ind i en enkelt,
stakkels mikrofon, de havde fået til lejligheden.
Og vi må
endelig ikke glemme Ole, som med omfangsrige fakter prøvede
på at holde balancen på en af gymnasiets rokkelige, men dog
behagelige stole.
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Alt i alt var det virkeligt
skægt og en mægtig oplevelse,
og så gik det oven i købet "skide-godt", som man også kunne
høre det
udtrykt i radioen
dagen efter premiere - aftenen,
og det mener vi i hvert fald
også; vi kunne have blevet ved
i flere dage i træk, men Balder døde desværre så hurtigt.

På korets vegne
Jette 3-a

ROCKBANDET
PÅ forhånd herskede der en vis skepsis i Rockbandet, da der
blev snakket musical l.gang.
Vi mente det ville blive for
tidskrævende, da vi havde regnet med at bruge tiden til vores
eget repertoire .
Men da vi så hørte
musikken til Balder
for l.gang så vi en vis udfordring i at lave OD1 s udmærkede
klavermusik om til rockbandmusik og gik med på ideen.
Vi
tog fat på numrene for os selv, og begyndte efterhånden at
øve
sammen med solister
og kor.
Vi vidste ikke hvad de
øvrige grupper i foretagendet lavede, og derfor var det spænd
ende hvordan det ville gå med de store fællesprøver og lys,
lyd og sceneopbygning.
På trods af diverse lydproblemer,
som var væsentlige for os, faldt det hele på plads til sidst.
Så alt i alt viste vores skepsis fra starten, sig at være
ubegrundet.
Det var vældig interessant at arbejde sammen
på tværs af klasser og lærer-elev forhold.

Rockbandet

LYSGRUPPEN

"Hastværk er lastværk" siges der, men ved Balder var der vist en
undtagelse fra regelen , for takket være en kæmpe indsats fra
Thorsen, (Vi sender en tak til hans kone for forståelsen og
håber, at hun har fundet sig selv i de ensomme timer....)
og Niels kom lyset "op og stå" på nul komma nul, to en halv,
og til og med speciel effekts i baghånden, som for eksempel
da Torben spottende smækkede solen op på væggen til hanegal,
eller da koret rockede "lys, lys, giv os lys," og Søren uddelte
de eftertragtede stråler
med rund hånd, som selv helligånden
ikke kunne have gjort bedre, eller da Jan & Simon flyttede
Londons tåger op på scenen, så danserne blev grå i hovedet. . . .
af misundelse.
En ting er sikkert; Gordon lærte, at han ikke
skal have lommerne fulde, når han går til musical.
Lys-gruppen
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hock

42

oanaet

Koret
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LYDGRUPPEN
Lydgruppen startede en uge før opførelsen med, sammen med
lysgruppen, at være en af de grupper der havde mest travlt.
Vores lydanlæg var lige kommet, og det var ikke i orden.
Vi brugte adskellige timer med at få det til at virke.
Da
vi endelig havde prøve og havde fået det hele til at virke,
fandt vi ud af, at det ikke var godt nok.
For bandet var
det ikke højt nok - for koret var det ikke tydeligt nok og lyden
på scenen var heller ikke i orden.

Derfor bestemte vi os for at få en professionel lydmand pá¿
og
to dage efter kom Niels.
Niels tog alt arbejdet fra os.
Han styrede koret, bandet og solisterne.
Vi var endda heldige
at vi fik lov til styre scene-lyden og lydeffekterne.
Det
kunne vi lige klare uden (alt for mange) problemer.
Der var
dog enkelte problemer ved en speciel lydeffekt - Kykelikylyd
der var lige ved at skræmme alle folk ud af hallen“.
Enkelte
gange glemte vi at tænde for enkelte scene-mikrofoner, men
det virkede heldigvis alligevel.

Lyd-gruppen

KOSTUMER

10 solister, 4 artister, 9 statister og 9 dansere skulle alle
beklædes.
Danserne endda med flere forskellige dragter.
Hvilket lykkedes ved en storstilet arbçjdsindbats
med et meget
vel
lykket resultat.
Simple gardinrester plus andet stof blev
forvandlet til flotte væbnerdragter,
farvestrålende artist
klæder, dramatiske mørkedragter m.m. UFATTELIGT!

KULISSER
Træer, buske, tronsal, tronstol, lånte ravne, papmaché, Tøkk's
hule, gul maling, rød maling og træstubbe er få eksempler
på, hvad de heldige ’'frivillige" deltagere i kulisse-arbejdet
bl.a. beskæftigede sig med.
Arbejdet blev først tilrettelagt,
utallige
ideer fremkom,
hvoraf
somme var ret utopiske og uden relevans til stykket.
Slutresultatet blev 4 forskellige scener, bemalet af koret,
statister, solister og m.fl., eftersom tiden var knap og pre
mieren nær.
Næste gang vil det være en god ide at indkøbe
materialer
og
hidkalde
frivillige
oprigtigt
interesserede
i god tid.
Da det forberende arbejde var overstået, hjalp vi, sammen
med statisterne, til under forestillingerne - ved sceneskiftene
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På den måde havde vi mulighed for at være med uden at erhverve
os sceneskræk.
Tværtimod erhvervede vi os
mange gode op
levelser !

PR-GRUPPEN
Det at være medlem i PR-gruppen i "Balder” har været en sjov
og spændende oplevelse.
Ved et indledende møde, hvor alle medvirkende til musicalen
var mødt op, meldte ca. 7 sig til at repræsentere PR-gruppen.
Grunden til at tallet 7 nævnes som cirkatal er, at nogle aldrig
dukkede op, så måske var vi flere end vi egentlig opdagede.
Vores job bestod i al sin enkelthed i at oplyse den undrende
verden om, at Faaborg Gymnasium opførte en musical ved navn
Balder, og at denne var offentlig tilgængelig.
Trods enkelte medlemmers til tider svigtende arbejdsindsats,
lykkedes det dog at udføre, hvad der i starten var formålet
med gruppen ved en nær kontakt med diverse dagblade, der fra
tid til anden blev overrendt med PR-medlemmer.
Vi havde også
kontakt med Radio Fyn, der sendte en forvirret journalist,
der forgæves prøvede at leve op til en Gunnar Nu-Hansen repor
tage .
Det lykkedes dog trods alt gruppen at blive så gode venner
med forskellige journalister, at den positive kritik
musi
calen fik var i hus, og tilskuertallet var under alle forestil
linger højere,
end vi på noget tidspunkt havde drømt om.
Det kan altså konkluderes, at PR-gruppen ikke bare lagde et
grundlæggende stykke arbejde i musicalen, der gjorde । at den
blev opdaget, men også sørgede for kronen på værket, prikken
over i1 et, rosinen i pølseenden, nemlig

--SUCCES-Hilsen det passive
PR-medlem

DANSE-GRUPPEN
Da vi første gang mødtes, så det hele ret håbløst ud.
Det
eneste vi havde var Ole 1 s klaverudgave af musikken, og dermed
ikke den fuldt ud korrekte udgave, hvad
angår antal takter
o.lign.
Vi skulle lave 8 danse, men vidste ikke i hvilken
sammenhæng, de skulle indgå.
Efterhånden som tiden gik og
vi fik rockbandets udgave af musikken, gik det hele unægtelig
lidt nemmere.
Men trods det blev sidste dans indøvet et par
timer før premieren.
Måske skyldtes dette vores mærkelige
mødetidspunkter (lørdag formiddag efter gymnasiefester o.lign).
Det har været hårdt at være med, men også meget sjovt, og
for en gangs skyld, har vi lært hinanden at kende på tværs
af både klasser og årgange.

Dansegruppens aktive medlemmer.
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Balders mareridt

Balder og Nana

Møde i Odins tronsal
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Sendebud

Loke

M

FRIVILLIG FORMNING

Friformning er meget frit.
I år er det fri for elever og næste år bliver det endnu mere
frit, for da er der heller ingen lærer.
Mulighederne er utallige, materialerne mange, og de står til
fri afbenyttelse for deltagerne.
Det mest populære blandt dette års deltagere er at dreje ler
skåle, fremkalde film og råhygge.
I øjeblikket taler vi om
at arrangere en studietur til Faaborg malerimuseum, Brygger
gården og Peter Seekjærs salgsudstilling.
På denne måde vil vi afslutte mange timer tilbragt i hyggeligt
og arbejdsomt samvær.
Vi håber at I næste år vil være rigtigt
mange som kommer til friformning - en kreativ og lærerig måde
at fordrive sin fritid på.
Husk friformning er for både l.g'ere
2.^ere, j-g^re og lærere.

Friformningsholdet

FRIVILLIG IDRÆT
Eftersom faget idræt normalt hører til blandt de mest popu
lære - forekommer det mærkværdigt at kun en relativ lille
del har benyttet sig af tilbudet om frivillig idræt.
Der er i disse timer mulighed for at dyrke idræt på mange
forskellige niveauer, idet alene det store udbud af forskellige
idrætsgrene gør det muligt for den enkelte selv
at bestemme
udfra egne interesser.
Eksempelvis har der i år på programmet
været volley- og basketball, håndbold, fodbold, UNI-HOG, styrketrænning samt skumtennis m.m., men det skal understreges,
at det kun er ens egen fantasi, der sætter grænserne!
I samråd med idrætslærerne er der- ( i det omfang faciliteterne
tillader det ) således de bedste betingelser for, at tilret
telægge frivillig idræt efter eleverners egne ønsker.
Man kan med andre ord ved at udnytte tilbuddet om frillig
idræt skabe sig en aktiv fritid på egne betingelser.

Jesper og Torben

DRAMA-GRUPPEN

To..be or not to be..............
Det har ikke været spørgsmålet for dramagruppen i år.
Vi
kunne ganske simpelt ikke lade være!
Derfor fandt nogle af "de gamle dramafolk" og en del nye altså
sammen, selv om det i starten så håbløst ud; og efter blod
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sved og tårer - samt en del mere hyggelige end arbejdsomme
eftermiddage og Weekender, gav vi kvinderne magten, hvilket
selvfølgelig var en succes!
-Kunne det være andet?
Alt arbejdet med stykket organiserede vi selv, både kulisser,
rekvisitter, kostumer og instruering - dette krævede dog både
en vis alsidighed og en del tålmodigehed af "skuespillerene"
samt deres stakkels hjælpere.
Så efter sliddet og den efterfølgende succes, hvor vi tilsidst
lod hatten gå rundt for dels at sikre Marstal det udsøgte
grisehoved.
dels næste (års) dramahold's "produktion", var
det lækkert at hvile ud i gymnasiets hyggeligste selskab (os)
ved den efterfølgende frokost/middag... .
Ved at opføre "Al magt til kvinderne" fik vi ikke bare nogle
måneder med hyggeligt samvær og et større/udvidet kendskab
til oldtidens kultur og moral (amoral?), vi fik samtidig be
vist, -hvilket var tiltrængt!- at det kan lade sig gøre at
lave noget konstruktivt,
uden at man nødvendigvis behøver
at have en lærer med i spillet.
Dette var nok vores største
sejr !
- Derfor kan jeg på det kraftigste anbefale ■ alle - også semuljerne at være med næste år!
På dramaholdets vegne

FRIVILLIG MUSIK
Det er oplagt, at hovedparten af den frivillige musik i år
har
været koncentreret
om Balder-projektet.
Her prøvede
vi for første gang at lade den frivillige musik indgå som
en del af en større helhed, og det samarbejde, som herved
blev etableret, viste sig at være en stor inspiration for
os alle sammen.
I lyset af Balder-projektet skal vi imidler
tid ikke glemme, at der
også har været andre aktiviteter
omkring frivillig musik på skolen i det forløbne skoleår.
Flere rockbands har arbejdet sideløbende i skoleårets løb,
og de har arbejdet ihærdigt - selv om de i høj grad har måttet
vige for Balder-folkene,
når de egentlig gerne har villet
spille på skolens instrumenter.
Interessen for at spille
i et rockband er stor - så stor, at vi desværre ikke kan opfyl
de alles ønsker.
Der er jo kun plads til én trommeslager
pr. band, der er kun plads til ét band i et projekt som Balder.
Skolens kor har i efterårets arbejdet på et adventsrepertoire,
som blev opført ved en adventsgudstjenestei Falsled Kirke samt
ved en gudstjeneste i Faaborg Kirke. Korpræstationen
ved
disse koncerter stod ikke mål
med, hvad man kunne høre i
Balder, men dette er blot et symptom på den utrolige fremgang,
der har præget korets arbejde
i årets løb.
Der er kun få
3-g'ere med i koret i år, så vi håber på en stor skare af
gengangere til næste år, så vi kan bygge videre
på dette
års fremskridt.
I skrivende stund arbejder koret frem mod optræden ved Musik
foreningens generalforsamling i maj (uddrag fra Balder) samt
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mod et kort indslag i translokationen, hvor repertoiret består
af rytmiske dansksprogede satser. Skolens
blokfløjte-ensemble
består i år af 3 medlemmer, som har deltaget i såvel advents
koncerter som i Balder.
Vi håber at kunne videreføre dette
ensemble til næste år - meget gerne med en noget udvidet be
sætning .
Alt i alt har det været et godt år for den frivillige musikud over
de nævnte projekter er også vise-versaf ten, syngsammenaften samt klassernes fredags-shows udtryk for, at musik
ken trives bedre og bedre på skolen.
Vi håber på at kunne
forstærke denne udvikling fremover - og vi ser meget gerne,
at det sker i samarbejde med andre aktiviteter på skolen.

OD
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Arrangementer
VISE-VERSAFTEN
Var i år den 14*02.
Flere klasser optrådte med numre de enten
selv eller ved hjælp af musik-lærerne havde øvet.
Ind i mellem
havde solister og små grupper/bands chance til at brillere
(hvilket de også gjorde).
Der var en afslappet atmosfære, men det forhindrede ikke som
merfugle i maven,før man skulle "fyre" sit nummer af.
Det
var positivt, hvor meget de enkelte klasser havde fået ud
af den forholdsvis korte forberedelsestid.
Bare synd, at der ikke var flere forældre ved arrangementet.

Der var stemning og man hyggede sig, men det fortjente helt
sikkert endnu større opbakning.
Forhåbentlig vil mange flere
forældre komme og opleve Faaborg Gymnasium for fuld udblæsning
til næste år.
Susanne 2u

FGFFFFG

Faaborg Gymnasiums Film Fremvisnings Forening For Gymnasie
elever har efterhånden eksisteret i 2 år og fremvist mange
forskellige film,
spændende fra det finkulturelle til det
urkomiske, fra "Deltakliken" til "Jeanné D'arc" af Carl T.H.
Dreyer.
Publikumstilstrømningen er som bekendt et barometer
for
folks interesse og dermed for foreningens likviditet,
Efter
2 års eksperimentering har vi nu fundet vejen til succes:
Og dermed
En film af Mel Brooks og kommerc el reklame. Sådan.
vil FGFFFFG gi'
fidusen videre til den kommende generation
af filmfremvisere, med et ønske om ligeså stor glæde af foreningen, som vi har haft.
En tak til alle dem som har hjulpet os på vej.

Gitte Ladegaard
Orla pedel
rektor Marstal
+ de andre på kontoret.

Fra Bestyrelsen

Jeppe Burchardt
Steen Pilegaard
Jens Hinke
Lehmsen
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OPERATION DAGSVÆRK

Operation Dagsværk som gennemførtes i foråret - den 21.marts,
var også en af de aktiviteter, som DGS havde sat igang.
Operation Dagsværk var et indsamlings- og oplysningsprojekt.
De indsamlede penge er blevet sendt til skolebyggeri i Tanza
nia .
Skolen ligger i et område, hvor der kun bor unge sydafrikanske
flygtninge, som er flygtet fra apartheidregimet i Sydafrika
Den uddannelse de har fået i Sydafrika er elendig
og hvis
og når Sydafrika engang bliver et demokratisk land, vil det
blive nogle af disse unge som kan være med til at lede landet.
Indsamlingen foregik på en lidt speciel måde.
Det var nemlig
sådan,, at Bertel Haarder havde givet tilladelse
til en under
visningsfri dag den 21.marts, hvis man havde skaffet sig et
job .
Der var 85% af os elever? der havde fået et job.
Jobbene bestod
af alt muligt lige fra rengøring, arki vcjprydning til hugning
af brænde og salg af folkebreve, som var et slags skødelign
ende papir, på hvilket der stod, at man havde støttet Operation
Dagsværk.
På Faaborg Gymnasium samlede vi 119 kr ind pr. elev og det
var et godt resultat.
På landsplan lå vi på en 12. plads
i højeste indsamlingsbeløb pr. elev.
Mange syntes at det var en god dag med mange oplevelser, hvor
man lavede noget for et godt formål.
Derfor er det på DGS1 s landsmøde i marts blevet besluttet,
at man vil gennemføre et dagsværk igen i november 86, så I
vil altså også komme til at opleve det samme.

KARNEVAL
Fastelavn er mit navn
karneval vil vi have

og det får vij
Karneval er med garanti den sjoveste fest i løbet af året,
p.g.a. folks utraditionelle påklædning.
Vi starter med at se hinanden an, hvorefter spisningen begyn
der.
(Hvis ellers armene er fri, ellers tages andre hjælpe
midler i brug). Efter spisningen slår vi katten af tønden,
og så danses der til kl 1.00 (i år efter Prestige's toner).
Derefter forlader folk området. Hvis man kan. Ellers kan det
være, man får en hjælpende hånd af Orla.

Bente og Helle 2x
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50 - 601 ER FEST
Ideen til en 3 «g fest, kom faktisk først i januar måned 85»
Vi
var med det samme klar over, at vi ikke kunne nå at lave
noget projekt over 50 - 60'erne, inden festen skulle holdes
som en afslutning ligesom 3*g'erne fra sidste år havde fået
det planlagt.
Men en fest det skulle vi nu alligevel gerne
have.
Vi fik grønt lys af Rektor, og derefter begyndte så
alle forberedelserne.
Det viste sig, at der var bred tilslut
ning til at det blev en 50 - 60 ' er fest, selvom disse to tiår
er ret forskellige fra hinanden.
Men hvad betød egentlig
det, så var der jo bare flere kostumer at vælge imellem, hvil
ket også viste sig da folk troppede op på selve festaftenen.
Alle både lærere og elever havde virkelig gjort noget ud af
deres påklædning, ingen kunne være i tvivl om at det var en
50 - 601 er stil.
Størstedelen af herrene var i smoking og
med brylcreme i håret.
Alle damerne var i strutskørter eller
rundskåret nederdele med håret sat op og flade sko.
Der var
også nogle ret gode eksempler på "hippier".
Selv "kulierne"
(altså 1. og 2.g'ere) levede sig godt med
ind i rollerne da de havde påtaget sig at servere for os.
De kom alle i rigtig serveringskostume.
I øvrigt gjorde
de virkelig et godt stykke arbejde og var i høj grad med til
at festen blev så vellykket som den gjorde.
Også Orla gav
god støtte og vejledning, sådan at det hele klappede som det
skulle.
Musikken passede til stilen, det var et diskotek
med 50 - 60 1 musik.
Det eneste som ikke helt holdt stilen
var maden.
Men det betød mindre, bare det smagte godt (og
det siges fra pålidelige kilder, at maden var . lidmærket både
"sølvbryllupsmenuen" (4 retter) og pizzaerne, selvom pizzaerne
var blevet en smule kolde.
Alt i alt var det altså en vellykket fest.
Da vores gymnasium er fyldt med traditioner, burde dette ini
tiativ også kunne blive en tradition, men det er altså op
til de kommende 3 »g1 ere om de vil følge succes’erne op fra
de sidste to år.

Tina U. W. 3-z
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