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Forord
Med udsendelsen af dette årsskrift står skolen foran sit ottende 
skoleår.- Det har været otte spændende og stormomsuste år, 
hvor skolen har fundet sin egen linie samtidigt med at den 
samlede gymnnasieskole er i støbeskeen på en sådan måde, at 
kun det ønskede mål: et velfungerende justeret gymnasium kendes, 
mens formen til det færdige resultat ikke kendes endnu!

Det forhindrer ikke skolen i at byde vore nye elever velkommen 
til tre gode og givende år.

Hvis man selv investerer et rimeligt mål af arbejde og interesse 
giver gymnasiet til gengæld en god solid faglig ballast, der 
nok er værd at have med sig ud på ukendt sejlads ind i fremtiden!

Skolen byder alle nye elever velkommen og håber at skolens 
årsskrift må orientere om de mange aktiviteter, der kendetegner 
et gymnasiums hverdag, samtidigt med at praktiske oplysninger 
letter overgangen fra den tidligere skole.-

Faaborg Gymnasium ønsker alle elever en god og udbytterig 
tid på skolen, både fagligt og menneskeligt.

Marstal
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Ansatte ved Faaborg Gymnasium

Niels Andersen (NA) 
adjunkt, mat/fys

Jørgen Bech (BE) 
lektor, kemi/fys

Jens Bruntse (JB) 
adjunkt,mus/hist sik.rep.

Gert Christiansen (GC) 
adj unkt, geo/samff

Birthe Dahl (BD) adj. 
eng/mus bibi.tilsyn

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

Carsten Dilling (CD) 
adj unkt, da/idræt

Hanne Ellebæk (HE) 
adjunkt, fr/ty

Stig Gohs (SG) 
adjunkt, mat/data
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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 L. Jacobsen (GL) 
adjunkt, rel/ty

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

Helle Kærsager (HK) 
adjunkt, fr/idræt 
inspektor

Jens Juel Larsen (JJ) 
adjunkt, hist/geo

Bent Møllegaard Madsen (BM) 
adjunkt, bio/kemi
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Povl Marstal (R) 
rektor, da/old

Erik Mosegaard (EM) 
adjunkt, mat/fys

Marie Moth-Poulsen (MM) 
adj unkt, da/idræt

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

Lars Nivaa (LN) adj., 
hist/old/rel,studievej 1.

Ole Olesen (OL) 
adjunkt, mat/fys

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

Anne Kirstine Primdahl 
(AP) adjunkt, geo 
studievejleder

Philippe Sales (PS) 
adjunkt, hist/idræt
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Erik Thansen (ET) 
adjunkt, samff/hist

Jens Thorsen (JT) adj., 
fys/mat, inspektor

Inger Vinther (IV) 
adjunkt, bio/formn.

Flentning Østergaard (FØ) 
adj unkt, da/idræt

Lærerkandidater i skoleåret 1985/86

cand.mag. Dorthe Ilium da/idræt
cand.mag. Alex Moestrup ty/da

Barselsvikarer i skoleåret 1985/86

cand.mag. Rikke Hahn-Pedersen formning 
cand.scient. Per Lorenzen biologi
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Orla H. Nielsen (OHN)
pedel

Bent Brandeholm Petersen (BB) 
pedelmedhjælper, sik.repr.

Rie Andersen (AA) 
kantinebestyrer

Anne Marie Jespersen (AMJ) 
kantinemedhjælper

Gunver Dalskov (GD) Inger Flamand (FL)
sekretær sekreter

Bente Merete Hansen (BH) 
kontorelev
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Sproglige studenter 1985

Bagerste række:

Jesper Sten Madsen
Birthe Hansen
Ulrik Haugegaard Jørgensen
Niels Christian Kragh
Torlej Bjarnason
Niels Skyum Hansen
Helle Odde Poulsen
Helle Lomborg Truelsen
Vibeke Faurby Stengaard

2■ række :

Anne-Mette Gade 
Susanne Garness Jacobsen 
Pia Kjellberg Mortensen 
Thomas Høgh Marschall 
Hanne Christensen 
Jutta Skov Hansen 
Jette Alsing Larsen 
Lisbeth Rasmussen 
Dorthe Larsen

3 . række :

Helle Lynge Hansen
Jette Helding Pedersen
Jenni Liselotte Andersen 
Solveig Mørk Hansen 
Kristine Jane Brorsen 
Margrethe Kirketerp-Møller 
Ghita Poulsen
Bettina Christiansen 
Anne Grethe Hansen 
Christel Inge Trappehave 
Anne-Sofie Vilhelmsen

Forreste række:

Trine Bjørnild
Dorte Brolund
Eva Munk Jensen
Anne Dorte Grube
Kia Okkerlund Brahe Kristiansen
Helle Iversen
Lisbeth Torp Madsen
Søren Hammerich Andersen
Hanne Lykke Jørgensen
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Matematiske studenter 1985

Bageste række:

Helle Pia Skaaning 
Morten Munch Johansen 
Søren Pedersen
Kim Kronshage Rasmussen 
Keld Lund Nielsen 
Flemming Rosgaard 
Morten Jenrich Hansen 
Ole Andersen
Jørn Urup Nielsen 
Nicholas Boyer 
Kim Nielsen
Peer Anders Juel
Jens Birkerod Hinke 
Christian Larsen 
Niels Smedegaard

3. række :

Aase Klingenberg
Anette Kistrup Nielsen 
Britta Maria Larsen 
Jette Halkjær Jacobsen 
Hai-ja Litell 
Jette Malene Terp 
Mette Pedersen
Connie Pingel Kristensen
Jane Nøhr
Tina Stokkebo
Suzette Frederiksen 
Merete E. Christensen 
Christian Jessing 
Ulrik Andersen
Thomas Baekgaard Madsen 
Niels-Jørgen Skovhøj 
Kenneth Lund Jensen

Forreste række:

Jan Pingel Kristensen 
Niels Schroll Andersen 
Ane Møller
Lars Warming Ehmsen
Jan Holm Pedersen
Aksel Møllerhøj Rasmussen 
Anders Riber
Søren Høyer Rasmussen 
Søren Ludvig Haastrup

2. række :

Solveig Kirsten Larsen 
Helle Filstrup Pedersen 
Anna Kirstine Erlandsen 
Pia Møller 
Majbritt Olsen
Maj Vinberg Christensen 
Merete Krøll 
Dorthe L. Virklund 
Lars Krusborg Jacobsen 
Tina U. Westergaard 
Vivi R. Christensen 
Christian Friis Olesen 
Ole Vorm 
Anita Larsen 
Mikael Skytte 
Stella Hansen

4. række :

Lone Vestrup
Luisa Gislinge Johansen 
Malene K. Jakobsen
Morten Skovsted
Torben Skovlund Madsen 
Morten Folkersen
Steen M. Pilegaard 
Jeppe Burchardt 
Michele Leyssac Naur 
Lillian Ilium Møller 
Erika Kroyer Jørgensen 
Fleur Wilhelmina Engkjær
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Skolens elever
JS

Ja 01 Albertsen, Bettina Lynn
Ja OS Andersen, Lisbeth Søbæk
Ja OJ Bendix-Olsen, Kurt
Ja 04 Christiansen, Lene
Ja 05 Ellegaard, Pia
Ja 06 Enevoldsen, Charlotte Dahl
Ja 07 Granhøj, Anne
Ja 03 Græsholm, Jens
Ja 09 Halse, Vibeke
Ja 10 Penning, Anne-Lene
Ja 11 Hansen, Daniela Ar li
Ja 13 Hansen, Jeanett Margrethe Banke
Ja 1J Hansen, Peter Drejes
Ja 14 Hege da hl, Birgit
Ja 15 Hæstrup, Jørgen
Ja 16 Jakobsen, Margit Ilium
Ja 17 Jensen-Maar, Kira
Ja 13 Jørgensen, Lene Skytte
Ja 30 Kristiansen, Sonja Hyldal
Ja 31 Lauritsen, Anne Fog
Ja SS Lind, Charlotte
Ja SJ Nielsen, Gitte Søderstrøm

Jy 01 Andersen, Nils
Jy OS Andersen, Peer
Jy OJ Bornebusch, Klement Johannsen
Jy 04 Christensen, Torben Hedam
Jy 05 Christoffersen, Bodil Lejre
Jy 06 Christoffersen, Lene
Jy 07 Flintegaard, Jeanette
Jy 03 Gothen, Peter Beier
Jy 09 Riber, Betina
Jy 10 Larsen, Jane
Jy 11 Madsen, Hanne
Jy IS Nielsen, Mikael Lundgaard
Jy 1J Pedersen, Britt Charlotte
Jy 14 Pedersen, Jesper Tormod
Jy 15 Rasmussen, Troels
Jy 16 Schlebaum, Henrik
Jy 17 Steenberg, Mads Peter
Jy 13 Thomsen, Anne
Jy 19 Thuesen, Jan
Jy SO Tønnesen, Bo
Jy SI Vibholm, Kristine

Jx

Jx 01 Busk, Feter
Jx OS Christensen, Anders
Jx OJ Christiansen, Fer
Jx 04 Frederiksen, Helle Lynghøj
Jx 05 Gottwald, Søren Skytte
Jx 06 Grenander, Iben
Jx 07 Hammerich, Birgitte
Jx 08 Hansen, Susan Riber
Jx 09 Jacobsen, Michael
Jx 10 Jørgensen, Lone
Jx 11 Jørgensen, Michael
Jx 13 Ko/ze, Bettina
Jx 1J Korsgaard, Jens
Jx 14 Larsen, Hanne
Jx 15 Madsen, Lisbeth Zifeldt
Jx 16 Nielsen, Judy Faarvang
Jx 17 Pedersen, Jane Kolding
Jx 13 Rasmussen, Bente Juhl
Jx 19 Rasmussen, Claus Boye
Jx 30 Rasmussen, Feder Uffe Veil mann
Jx 31 Rohde, Hans Henrik
Jx 33 Sonnenborg, Torben Obel
Jx 3J Therkelsen, Kim

Jz 01 Aalund, Kari Skytte
Jz 03 Andersen, Dorthe Staffen
Jz OJ Andersen, Sten Feder
Jz 04 Brønner, Ida-Helene
Jz 05 Filskov, Mads
Jz 06 Friis, Victor
Jz 07 Gamtofte, Martin
Jz 08 Gamtofte, Michael
Jz 09 Hansen, Claus Stisen
Jz 10 Hansen, Gitte
Jz 11 Jensen, Betina Møller
Jz 13 Jensen, Connie Bisgaard
Jz 1J Jensen, Henrik Steen
Jz 14 Jensen, Jørgen Sandvang
Jz 15 Madsen, Berit Solveig
Jz 16 Madsen, Jørgen Chris
Jz 17 Nielsen, Anne-Birgitte Friergaard
Jz 18 Pedersen, Annemette Lillelund
Jz 19 Pedersen, Jan Erik
Jz 30 Petersen, Jesper Rossen
Jz 31 Rasmussen, Birgitte
Jz 33 Røssel, Lone

15



Ju

Ju 01 Andersen, Christian Hammerich
Ju 02 Christensen, Christian Valentin
Ju OJ Christensen, Jens Bøgetoft
Ju 04 Christensen, Fia Mønster
Ju 05 Clement, Birgitte
Ju 06 Dahl, Rikke Klougart
Ju 07 Frederiksen, Susanne
Ju OS Holm, Brian Pierre Robin
Ju OS Johansen, Kirsten Wilmoes
Ju 10 Jørgensen, Max Sigurd
Ju 11 Kristiansen, Marianne
Ju 12 Krull, Anne Oldau
Ju 1J Lauridsen, Annie Hvolgaard
Ju 14 Lundsgaard, Finn Kragh
Ju 15 Malmos, Tina Ernst
Ju 16 Nielsen, Gitte
Ju 17 Pedersen, Mette Vogn
Ju 16 Pedersen, Susette Margrethe
Ju 19 Rasmussen, Anette Charlotte
Ju 20 Rasmussen, Marianne
Ju 21 Vesterskov, Søren
Ju 22 Vilhøft, Gert
Ju 2J ørnsholt, Morten

2a

2a 01 Andersen, Tine Juul
2a 02 Bach, Tina
2a OJ Bundgaard, Pernille
2a 04 Christensen, Anne Marie Skou
2a 05 Hanak-Hammerl, Christian
2a 06 Hansen, Karen Nedergaard
2a 07 Hansen, Laila Møller
2a 08 Hansen, Torben Drejøe
2a 09 Haugaard, Søren
2a 1O Henderson, Caro! Lynn
2a 11 Jensen, Dorthe Aabjerg
2a 12 Jørgensen, Mira Gregers
2a 1J Kristensen, Hanne Berg
2a 14 Linnemann, Maibritt Ege
2a 15 McKenty, Colleen Ann
2a 16 Møller, Inger Charlotte
2a 17 Nielsen, Helle
2a 18 Nordenbæk, Annette
2a 19 Lolk, Mette
2a 20 Federsen, Morten Skjerning
2a 21 Rasmussen, Birgitte Henriette
2a 22 Sivertsen, Dorthe Vatnamo
2a 2J Stougaard, Charlotte
2a 24 Sørensen, Hanne Merete
2a 25 Sørensen, Jannie Barbro
2a 26 ifgidi us, Hans Lehrmann

2x 0! Bech, Gitte Lillelund
2x 02 Fredslund, Mads
2x OJ Hansen, Mette Skovgaard
2x 04 Jensen, Jane
2x 05 Jensen, Fia Harbo
2x 06 Johansen, Irene Engstrøm
2x 07 Kragelund, Helle
2x OS Krogh, Karin Annette
2x 09 Lambertsen, Lotte Munch
2x 10 Mikkelsen, Lene
2x 11 Mortensen, Steffen Møller
2x 12 Nielsen, Dorthe Pelle
2x 1J Nielsen, Maybritt
2x 14 Rasmussen, Rikke Louise
2x 15 Roost, Malene Boye

2b

2b 01 Andersen, Charlotte Lisa
2b 02 Blinn, Jeffrey Alan
2b 04 Fog-Nie/sen, Charlotte
2b 05 Graabæk, Kirsten Holmelund
2b 06 Hansen, Gitte Larsen
2b 07 Hansen, Tina Bonde
2b 08 Jensen, Lone Marianne
2b 09 Kløverpris, Anne-Mette
2b 10 Kærgaard, Bente
2b 11 Madsen, Anne
2b 12 Post, Lise Lorentzen
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Ey 01 Atzen, Jacob
Ey OE Boyer, Simon
Ey 03 Gran, Gordon
Ey 04 Grube, Ole Boyer
Ey 05 Hadberg, Torben
Ey 06 Hansen, Jan Helskov
Ey 07 Hansen, Majbrit Hedegaard
Ey 08 Hansen, Susanne
Ey 09 Henriksen, Michael
Ey IO Jespersen, Hüde Schroll
Ey 11 Jørgensen, Jan Guldager
Ey IE Jørgensen, Ulla Kristine
Ey 13 Koch, Trine Junker
Ey 14 Larsen, Henrik Michael
Ey 15 Madsen, Lars Brun
Ey 16 Mørck, Michael Drejer
Ey 17 Nielsen, Thomas
Ey 18 Ottesen, Janne Spannov
Ey EO Pedersen, Ulla Christina Geisler
Ey £1 Sander, Kim Svend
Ey EE Sellerup, Pia
Ey E3 Thrane, Søren Steen
Ey E4 Tolderlund, Leila
Ey E5 Tø mm erholt, Birthe Vølund
fa

la 01 Am to ft, Fia Irene
1a OE Andersen, Anne Birgitte By lu nd
1a 03 Blom me gård, Anita
1a 04 Bonde, Lars Vous
1a 05 Busk, Anders
1a 06 Christiansen, Gitte Lund
1a 07 Enevoldsen, Malene
fa 08 Espensen, Lonnie
1a 09 Finken, Fia Marie
1a 1O Frederiksen, Eva Charlotte
fa IE Hansen, Helle Janke
la 14 Jensen, Anne Marie
1a 16 Langer, Bo
1a 17 Larsen, Lone
1a 18 Larsen, Pernille Siv Kjær
fa 19 Larsen, Susanne Heidi ng
1a EO Nielsen, Rikke Schultz
1a Ef Nielsen, Tina Nathalie Lund
1a EE Rasmussen, Julie Sink bæk
1a E3 Rasmussen, Tina
1a E4 Schmidt, Lene
fa E5 Sørensen, Lise Haugaard

Ez O1 Alber, Stefan Georg
Ez OE Bastrup, Anders Christian Flindt
Ez 03 Christensen, Feter Diget
Ez 04 Erfurth, Anette
Ez 05 FHskov, Karen
Ez 06 Gjerløv, Lene
Ez 07 Hartmann, Michael
Ez 08 Jochumsen, Mark Alexander
Ez 09 Johansen, Vibeke Angaard
Ez IO Jørgensen, Dorthe
Ez 11 Larsen, Annie Levin Kromann
Ez 1E Larsen, Jesper Stig Kjær
Ez 13 Madsen, Eva Lehgaard
Ez 14 Mortensen, Troels Gregers
Ez 15 Munk-Andersen, Lars
Ez 16 Møller, Gorm Lundshøj
Ez 17 Møller-Nielsen, Anders
Ez 18 Nellemann, Nina Sinding
Ez 19 Nielsen, Berit Reinholt
Ez EO Rasmussen, Jakob
Ez E1 Rasmussen, Kurt Wigan
Ez EE Skovrup, Morten Juel
Ez £3 Sø kilde, Anne
Ez £4 SøIto ft, Anne
Ez £5 Sørensen, Anders Bo
Ez E6 Ostergaard, Mikkel lb Peschardt

1x 

1x 01 Aagaard, Lars
1x OE Abramsson, Glenn
1x 03 Atzen, Lise
fx 04 Christensen, Christian Dyhre 
1x 05 Clausen, Heidi
1x 06 Hansen, Michael Bjørn
lx 07 Hansen, Mikkel Bøgelund
1x 08 Jensen, Jette Günther
1x 09 Lydolph, Tine Charlotte
1x 10 Madsen, Ole Feder
1x 11 Madsen, Ulrik Torp
1x 1E Pedersen, Dorthe Lunddah!
1x 13 Ploug, Erik
1x14 Rasmussen, Ann
1x 15 Sørensen, Susanne
1x 16 Thomsen, Solveig
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fy

ly 01 Ben dr up, Lars Finding Gerster 1z
fy 03 Christensen, Karen 1z
fy 03 Egdal, Pernille 1z
fy 04 Eriksen, Else 1z
ty 05 Faurby, Jesper Tange fz
fy 06 Hviid, Lars Ejergegaard fz
fy 07 Krenk, Christian fz
fy OB Ludvigsen, Susanne Fia fz
fy OS Munkedal, Tine fz
fy fO Nielsen, Annette fz
fy 1f Nielsen, Jakob Steen fz
fy 1B Olesen, Lotte Opstrup fz
ty 13 Rindebæk, Fer fz
fy 14 Sawahata, Hideo fz
1y 15 Stage, Lars 1z
fy 16 Tougaard, Søren 1z 
fy 17 Ostergaard, Rikke Christine Stubbe fz

01 Andersen, Rasmus Peder
03 Christensen, Bettina
03 Christensen, Janne
04 Enevoldsen, Trine Susanne
05 Filipsen, Ulrik Rothe
06 Hansen, Betina Falk
07 Hansen, Marianne Pilegaard
fO Kyed, Heidi Hedegaard
11 Larsen, Rikke
13 Lauridsen, Dan Hvolgaard
13 Marschall, Ulrik Høgh
14 Nielsen, Niels Christian
15 Nielsen, Susanne Kistrup
16 Rullhøj, Jonna
17 Rullhøj, Sonja
18 Thellersen, Thomas
19 Thiesson, John Peder
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Skolens kalender 1985

AUGUST

8.
8.-9.
9 .

Første skoledag efter sommerferien 
Introduktionsarrangement 
Velkomstfest

SEPTEMBER

6.
9 .

13 .
24 .
25 .
26.

Fællesarrangement med the Me Caimans
Forældremøde for l.g
Besøg af DGS 8 LAK
Fodboldturnering m. Mulernes Legatskole 
Skolens fødselsdag markeres med lanciers 
BD med 60 elever ser "Tiggeroperaen" i Odense 
Iz til alternativt idrætsarrangement i Odense

OKTOBER

5.-6.
7.-9 .
9 .
9.-16.

11.
25 .

Skolen deltager i udstilling på Toftegårdsskolen
Temadage over emnet: "Ung i dag”
Besøg fra Pión
3a-3u på ekskursion til Leningrad med FN,OL,GC,SG,JJ,GH
Trimdag
Elevfest med modeshow

NOVEMBER

4 .
7 .
8 .

14.-16.
15.
20.-22.
26.
27 .

Fællesarrangement med Covenant Players
SVUF-dag for 3.g'ere
Fællesarrangement: Valgmøde som optakt til kommunevalg
OD,JJ med 2azM på ekskursion i København
JB med 3xu musiker i Odense for at høre Odense Byorkester
JB,HØ med 3u på ekskursion til København
Fællesarrangement. Unge 8 religion
Koret og musiklinien giver koncert i Falsled Kirke

DECEMBER

3 . Volleyballturnering for folkeskolelærere og skolens 
lærere

5.
9 .

Fællesarrangement: Reportagefilmen fra emneugen vises 
Syng-sammenaften for elever-lærere-forældre, arrangeret 
af musiklinien

13 .
17 .

Julefest med opførelse af "Mor(d)skab"
2xyzF med OL og SG på ekskursion til Odense
Fællesarrangement: Lysbilledshow om reklamer med Asger 
Lipst

20 . Juleafslutning
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Skolens kalender 1986

JANUAR

13 .
15.
20 .
24 .
28.
31.

Orienteringsmøde for kommende l.g'ere 
Forældrekonsultation
Orienteringsmøde i Søby for kommende l.g'ere
Pædagogisk dag for lærere. Besøg på Amtscentralen
Volleystævne for Fynske gymnasier for drenge 
" " " " " piger

Januar-Februar: 15 lærere deltager i 40-timers EDB-kursus

FEBRUAR

1 . Åbent hus arrangement
7 . Fastelavnsfest/karneval

12 .-14. AP og GC på ekskursion til København med 2xyzS
24. Besøg af finske gymnasieelever med fest om aftenen
25. Fællesarrangement om EF-pakken

MARTS

4. Fællesarrangement: Undervisningsinspektør Henrik Andrea
sen fortæller om Gymnasiereformen
Grenvalgsorientering for elever og forældre

5. Studieorientering for 2. og 3.g arrangeret af SVUF
5. -7. 2abN på ekskursion til Plön med HE og VP

14. Fællesarrangement med Niels Henning Ørsted Pedersen,
Thomas Clausen og Palle Mikkelborg
3.g'er fest over Temaet: 50'erne

20. Vise-vers aften
24. Fællesarrangement: Ove Nyholm fortæller om gensplejsning

med udgangspunkt i filmen "Fremtidens børn"

APRIL

11.
23 .

Arsfest
Forårskoncert

MAJ

6. Sidste skoledag for 3.g - det officielle eksamensskema
offentliggøres.

9. Aim. skoledag for 1. og 2.g
9. -14. Skr. studentereksamen

17.-19. Pinseferie
21. Sidste skoledag for 1. og 2.g
22. -26. Skriftlige årsprøver for 1. og 2.g
26. Første mundtlige eksamensdag for 3.g
28. Første mulige mundtlige årsprøvedag for 1. og 2.g
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Skolens kalender 1986

JUNI

5 .
9 .

18.
19 .
20 .
21.

AUGUST

7 .

Grundlovsdag
Sidste frist for indlevering af karakterlister fra 
skriftlig årsprøve
Sidste mulige eksamensdag
Optagelsesprøve - lærerforsamling
Translokation - dimission - studenterfest 
første dag i sommerferien

Første skoledag efter sommerferien
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Ferieplan
Sommerferie onsdag d. 6. august 1986
Efterårsferie lørdag d. 18. okteter - søndag d. 26. okt. 1986
Juleferie lørdag d. 20. deebr. - søndag d. 4. januar 1987
Vinterferie lørdag d. 14. februar - søndag d. 22. febr. 1987
Påskeferie torsdag d. 16. april - mandag d. 20. april 1987
St. Bededag fredag d. 15. maj - søndag d. 17. maj 1987
Kr. Hinmelfartsferie torsdag d. 28. maj 1987
Grundlovsdag fredag d. 5. juni 1987
Pinseferie lørdag d. 6. juni - mandag d. 8. juni 1987
Sortmerferie lørdag d. 20. juni 1987

Alle nævnte datoer er fridage.
Første skoledag efter scrmerferien 1987: torsdag d. 6. august 1987

Ringetider
1. time 8.00 - 8.45
2. time 8.55 - 9.40
3. time 9.50 - 10.35
4. time 10.45 -

FROKOST
11.30

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 med 
din f?gen 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 faglærerens 
mellemkomst.

Ved skoleårets slutning afleveres alle bøger fra 
afgangsfag af hele klassen samlet efter nærmere be
sked .

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 tilføjelser eller bort
komst 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

Biblioteket
Personerne omkring biblioteket

De sidste par år har biblioteket kørt med et såkaldt biblioteks
udvalg, som har taget sig af bibliotekets retningslinjer og 
"overordnede mål" - herunder større nyanskaffelser af bøger 
og tidsskrifter. Vi mødes lidt efter behov, således er møderne 
hovedsageligt lagt i efterårssemesteret, hvor bibliotekets 
økonomi tegner sig tydeligst. Udvalget består af 3 elevrepræsen
tanter (Helle Janke la, Karen Hansen 2a og Jesper Petersen 
3z), 2 lærerrepræsentanter, hvoraf den ene er skolebibliotekaren 
(Jens Thorsen og undertegnede) samt bibliotekets mere eller 
mindre faste stab: en uddannet bibliotekar (4-6 timer ugentligt) 
og en fuldtidsbeskæftiget medhjælp ansat under ordningen for 
jobtilbud for langtidsledige.
Omtrent fra skolens start har vi haft et udmærket samarbejde 
med Faaborg Folkebibliotek om "lån" af bibliotekskyndig bistand. 
Indtil foråret '86 har Rikke Langaa Olsen været et kendt og 
skattet ansigt her på skolen. Hun har sørget for at biblioteket 
er kommet til at ligne et sådant, og at bøgerne har fundet 
deres rette plads på hylderne. Rikke vil fortsat være velkommen 
her på stedet, men hun vil ikke længere have sin ugentlige 
gang herude. Erling Truelsen har overtaget Rikkes arbejde, 
og vi glæder os til at arbejde sammen med ham.- Så tak til 
Rikke og velkommen til Erling. Erling vil være på skolen hver 
torsdag.
Vores øvrige personale er i øjeblikket Ulla Glasdam og Lise

25



Bruun, som deler posten som fuldtidsbeskæftiget medhjælp imellem 
sig. Uden dem ville biblioteket og alle de daglige rutiner 
slet ikke kunne fungerer. Denne medhjælp er som bekendt tidsbe
grænset for hver enkelt langtidsledig til en periode af 7 
måneder, og vi kan aldrig være sikker på at finde afløsere 
p.g.a. de ret barske ansættelsesvilkår, de har.

Livets gang på biblioteket.

Biblioteket er til for skolens elever og lærere, og her kan 
man finde tidsskrifter og bøger, som dækker de fleste daglige 
behov. Man kan naturligvis låne end del af bibliotekets materiale 
med hjem, men man bør huske på, at vi slet ikke fungerer som 
Folkebibliotek m.h.t. lånetidsbestemmelser og hjemkaldelsespro
cedurer. Langt de fleste titler har vi kun i ét eksemplar, 
og ofte vil der være efterspørgsel på de samme bøger i de 
samme klasser omkring de samme eller beslægtede emner; bøgerne 
gør kort sagt bedst nytte på skolen. Moralen er altså: korte 
hjemlån - i samråd med faglæreren eller bibliotekspersonalet, 
og man skal ikke nødvendigvis vente med at aflevere til man 
bliver opfordret - eller truet - til det!
Endelig er en del bøger og tidsskrifter ikke til hjemlån. 
Det drejer sig her om ordbøger, opslagsværker, diverse håndbøger 
samt sidste nummer af alle tidsskrifterne.
Til brug på skolen har vi et begrænset antal fremmedsprogsord
bøger, andre populære ordbøger og skrivemaskiner, som er til 
rådighed i frikvarterer og mellemtimer. Man henvender sig 
til bibliotekspersonalet og noterer sine lån i små hæfter, 
der ligger ved siden af bøgerne/maskinerne på bibliotekets 
arbejdsværelse. Husk at strege jeres navn når I afleverer 
tingene igen.
Til alle l.g'ere - I får alle en orientering omkring biblioteket 
og brugen af det i begyndelsen af skoleåret. Orienteringen 
vil var en dobbelttime og munde ud i en række opgaver, som 
I skulle være i stand til at løse. løverigt er alle elever 
og lærere velkomne til at spørge om hvadsomhelst i.f.m. procedurer 
og konkrete søgninger af litteratur. Og HUSK - I har mulighed 
for at indvirke på biblioteket og dets daglige rutiner ved 
at kontakte jeres elevrepræsentanter. Gode ideer kan vi altid 
bruge.

Birthe Dahl

Vejledning i brug af biblioteket
Daglig åbningstid: 10.30 - 12.00
Hvis man vil ind på biblioteket herudover, kan man blot henvende 
sig til bibliotekspersonalet.
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Vedr. hjemlån af bøger:

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

Elevlån : lånet skal foregå gennem faglærer eller biblioteksperso
nalet, som så formidler udlånet; ellers samme fremgangs
måde som ovenfor, blot skal elevens navn og klasse også 
noteres.

Lånesedlen, i korrekt udfyldt stand, lægges på afleveringshylden 
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:

FAABORG GYMNASIUM
Signatur _____

Titel:

Forfatter:

Antal bind: F aqlærer /f#

Låntagerens underskrift:

Lånt den__
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Studievejledning
Som ved landets øvrige gymnasier er der ved Faaborg Gymnasium 
studievejledere med fast træffetid.

Studievejlederne udpeges blandt skolens lærere og varetager 
hovedsageligt følgende opgaver:

a) I skemalagte timer orienteres kollektivt i spørgsmål vedr.: 
almen studieteknik 
grenvalg (l.g)
uddannelse og erhverv (2.g og 3.g) i alt 20 timer

Denne orientering har efter ministeriets bekendtgørelse til 
formål "at hjælpe eleverne med at forbedre deres valg af 
uddannelse og erhverv ved at give dem kendskab til valgmulighed
erne og bistå dem med at skaffe sig klarhed over egne forudsæt
ninger 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 forhold 
søge studievejlederen, 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 l.g'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 størrelse afhænger af forsørgerindtægt og kommune.

Ansøgning foregår gennem kommunen.

28



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 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 forsørgerens socialindkomst og ansøgerens egen indtægt 
og 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 morgensamling og opslag.

MEN TIDSFRISTEN BØR OVERHOLDES!

AP, LN

Ø-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 
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 skolens 
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.

I forbindelse med karaktergivningen i december måned afholdes 
i januar måned en samtaleaften, hvor alle forældre og elever
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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 1987.

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 - i overensstem
melse 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 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 af bopæl; 
der er kun bus til l.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, ligesom man mod 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 møde
pligt.

Tilsidesættelse af mødepligten kan bevirke, at eleven ikke 
indstilles til studentereksamen, hvad der betyder, at elever 
i 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 muligheden for overhovedet at gå 
til eksamen.

Skolen kan ikke give ekstra fri i forbindelse med ferier!

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 forsømmelsen.

b. Ved forsømmelser for elever over 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 forsøm
melsen står på, meddele skolen årsagen til forsømmelsen.

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

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 kontaktbøger benytter skolen fraværs- og 
fritagelsessedler.

Fraværssedlen er hvid.

Den benyttes ved alt fravær, hvor der ikke er udfyldt fritagelses
seddel .
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 tilfælde, 
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, rejser, 
familiefester, køreprøver og alle andre hændelser, der kan 
give anledning til fritaglese for undervisning.

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 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 overensstem
melse med skolens parkeringsbestemmelser.

Værn om lokaler, inventar og materiel.- Beskadigelse af lokaler, 
inventar eller materialer - herunder bøger, som skyldes tilside
sættelse af rimelig adfærd, medfører erstatningsansvar. Bøger 
behandles efter de retningslinier, som boginspektor fastlægger. 
Skader skal anmeldes på kontoret.
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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 begrænses 
af fællesudvalget.

Skab et godt indeklima ved at sørge for udluftning i frikvarte
rerne. 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 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 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. Undgå støjende og generende adfærd omkring under
visningslokalerne .

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 morgensamlingen 
eller ved opslag. Det er dertor naturligt, at du skal deltage 
i morgensamlingen.- 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 
område uden rektors tilladelse.

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 fællesud
valget .

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 hensigtsmæssigt, 
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 1985/86

Ingerlise Paustian
Ole Frederiksen
Anna Nedergaard Hansen 
Povl Marstal
Lars Nivaa
Karen Dreyer Jørgensen
Kari Skytte Aalund, 3z
Kristine Wibholm, 3y 
Anne Marie Jespersen

valgt af amtsrådet
valgt af skolens forældrekreds

It 11 II II

rektor
lærerrådsformand, medlem af lærerrådet 
medlem af lærerrådet
valgt af skolens elever

Il II II II
valgt af det teknisk/administrative 
personale.

SKOLERÅDETS OPGAVER

Skolerådet formidler 
skolen og hjemmene, 
anføre :

sammen med lærerrådet et samarbejde mellem 
idet man som mere konkrete opgaver kan

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 
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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.

Skolerådet
I lighed med tidligere år har skolerådet i 85/86 været samlet 4 gange. Selvom 
dagsordenen ikke altid er lige sprængfarlig, har det dog vist sig at være en 
udmærket form for drøftelse af visse sager.
forældreaftenen med de nye elever har været til debat, og der var bred enig
hed om, at den kunne gøres mere orienterende.
Mange aflyste timer har været årsag til utilfredshed blandt eleverne, også på 
dette punkt er der bedring i sigte.
Skolens forskellige arrangementer har været kommenteret, og bl.a. "Abent-hus" 
dagen fik mange gode ord med på vejen.
Af yderligere punkter kan nævnes:
1. Oprettelse af musikfaglig gren på Faaborg Gymnasium.
2. Skolens årsfest d.11/4, der med en ny udformning blev en stor succes.
3. Amtet har bevilget økonomiske midler til et ventilationsanlæg.
4. Gymnasiets ønsker om at tilbyde erhvervslivet '’rekvireret undervisning."

Gymnasiereformen har, som den ser ud i sin noget supermarkedsagtige opbygning, 
ikke mange tilhængere her på stedet, hvilket man fra lærerside har gjort høje
re instanser opmærksom på.
I efteråret 1986 skal der vælges nye medlemmer til skolerådet. Alle hjem vil 
blive orienteret herom i begyndelsen af det nye skoleår. Jeg må i den sammen
hæng opfordre til, at man gennemlæser materialet inden det "bortkommer" og 
grundigt overvejer dette tilbud om medbestemmelse. Ligeledes bør man i hver
dagen ikke afholde sig fra at komme med forslag til emner, der kan behandles 
i skolerådet.

P.s.V.

Ole Frederiksen

Formanden for skolerådet
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Elevrådet
Elevrådet er et udvalg af elever og for elever. Det består 
af 13 elever, én fra hver klasse. Denne repræsentant fra hver 
klasse er en vej til indflydelse på den højere ledelses beslut
ninger. En klage eller et forslag fra en elev bliver først 
behandlet af elevrådet. Når alle er enige om at klagen/forslaget 
er berettiget tager elevrådets repræsentanter sagen op i fællesud
valget .

Af faste opgaver har vi emnedage, vise-versaften, operation 
dagsværk o.lign. Derudover diskuterer vi fællestimer, introduktion 
af l.g'ere, aktivitetsdag m.m.

Til de kommende elevrødder kan siges, at det ikke er meget 
tidskrævende at sidde i elevrådet. Vi håber, at det nye elevråd 
vil være mindst lige så aktivt som det gamle.

Gorm, 2z

Fællesudvalget
Fællesudvalget består af 4 elever (heraf fest- og elevrådsfor- 
mændene), 4 lærere (heraf lærerrådsformanden) og rektor. Fællesud
valget 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 forslag, 
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
Om vi fester på gymnasiet?
Om vi drikker på gymnasiet?
Drikker vi øl?
Drikker vi vin?

JA GU' GØR VI SÄ!! ! !

Laver vi andet sjovt?
Nøh....?!?

Nårh jo! Vi spiser!!

Men hvor kantinen laver mad, laver festudvalget fest.

Festernes form, antal og indhold bestemmes helt og holdent 
af eleverne. Har man gode ideer, skøre ideer eller blot en 
idé, er det festudvalgets opgave at gennemføre den.

Udover dette sørger festudvalget for alt praktisk: øl, vin, 
spisning, oprydning og vigtigst: musik. Musikken er festudvalgets 
problem - der er aldrig penge nok; men der er kun én løsning 
på dette problem:

KOM TIL FESTERNE!!!!

Festudvalget

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 gennemføre 
betydelige prisstigninger, som følge af reduceret støtte fra 
amtet.
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Af gymnasiets fagrække - MATEMATIK
Matematik er et fag, der er stærkt præget af sine traditioner. 
Gennem mere end 2000 år har matematikere søgt erkendelse og 
acceptable metoder til formidling heraf. Hvad angår klarhed 
i formuleringen af resultater og udledningen af disse er de 
faglige mål, som sattes i antikken, stadig gyldige.

De emner, som idag danner gymnasiets matematikpensum, er hentet 
fra hele denne lange periode, og opfattes af matematikere 
som eksempler på meget fundamentale værktøjer, såvel inden 
for fag som økonomi, biologi, fysik, kemi ingeniørfagene, etc., 
men også som nødvendige led i opfattelsen af fagets egen natur.

Dette forekommer matematikere så indlysende, at de kun ved 
ganske særlige festlige lejligheder finder det påkrævet at 
argumenterne for nytten af matematik. Det ha r jo vist sig, 
at matematik nytter.

Imidlertid er den form for nytte meget håndgribelig for en 
gymnasieelev, der ikke umiddelbart kan se nogen personlig 
gevinst ved faget. Der er ikke meget af pensum, der kan bruges 
til at slå søm i med. Ser vi et øjeblik bort fra fagets studiefor
beredende forpligtelse, som i parantes bemærket søges tilgodeset 
i så høj grad, som elevernes forudsætninger tillader, kan 
det være svært at pege på noget i faget, man ikke kunne være 
foruden.

Dermed være ikke sagt, at faget er 
er måske ikke en nødvendighed for 
selv føler det.

meningsløst, men dets tilbud 
den enkelte, hvis ikke man

I gymnasiet undervises på tre forskellige niveauer inden for 
faget matematik, og inden for alle niveauer vil man kunne 
finde elever, som synes, at matematik er et svært og kedeligt 
terpefag.

På den sproglige linie søger man at begrænse den abstrakte 
teoridannelse til det minimum, som kan give eleverne et indtryk 
af matematisk tankegang og metode, og iøvrigt at arbejde med 
problemstillinger, som hentes fra dagligdagen. Det viser sig 
bare hyppigt, at det er en anden dagligdag end elevernes, 
der tænkes på. Det er måske den dagligdag, som møder én ved 
omhyggelig læsning af dagblade og faglitteratur, eller ved 
deltagelse i voksenlivets mange gøremål såsom hushandler, 
afbetalingskøb, folkeafstemninger etc. Og der viser det sig, 
at der kræves en del matematisk knofedt for at håndtere disse 
emner. Mange sproglige opfatter sikkert matematik som et inderligt 
overflødigt fag.

På den matematiske linie søger man at give eleverne et nærmere 
kendskab til matematisk metode. På den matematisk-fysiske 
gren er matematik et af hovedfagene, og sluger meget tid,
både på skemaet, til forberedelse og til skriftlige hjemme
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arbejder. En så massiv investering bør give afkast i form 
af fortrolighed med fagets centrale værktøjer, og god færdighed 
i løsning af selvstændige opgaver. Den faglige fordybelse 
kræver imidlertid også en interesse for detaljer og abstraktioner, 
som kan have svært ved at fængsle eleverne, og udbyttet står 
måske ikke altid mål med anstrengelserne.

De andre almindelige grene på matematisk linie når ikke samme 
fordybelse i faget, men har en obligatorisk emneliste med 
stort set samme spændevidde som matematisk-fysisk gren. Det 
kan føre til usikkerhed og manglende beherskelse af basale 
redskaber, et problem, det er vanskeligt at angive en acceptabel 
løsning på, idet man har svært ved effektivt at begrænse emne
listen. Mere om dette senere.

Jeg mener ikke, at man nødvendigvis for enhver pris skal undgå 
emner, som eleverne finder kedelige. Som del af en uddannelse 
vil der være stof, som er nødvendigt af hensyn til uddannelsens 
kvalitet, og som eleverne må vise den umage at lære uden umiddel
bart at kunne se nytten dermed. Imidlertid behøvede matematik 
ikke at være kedeligt, men så måtte faget først slippe af 
med en væsentlig del af pligtstoffet repræsenteret ved den 
obligatoriske emneliste. Så ville der være mulighed for en 
mere individuel tilrettelæggelse af undervisningen med større 
fordybelse i netop de emner, som man fandt mest interessante. 
Det kunne der komme en undervisning ud af, som i nok så høj 
grad prioriterede oplevelsen, det selvstændigt skabende og 
det originale matematiske udtryk.

Imidlertid ville faget så ikke i samme grad kunne fungere 
som et redskabsfag for andre gymnasiefag, og der ville gå 
alvorligt skår i den formelle del af den studieforberedende 
side af faget. Aftager institutionerne, som altid har beklaget 
sig over studenternes manglende matematikkundskaber og -færdig
heder, som altid er forringet væsentligt siden sidst man klagede, 
ville få ny anledning til at rejse stemmen, og kravet om mere 
målrettede gymnasiale uddannelser eller yderligere optagelsesprø
ver ville blive forstærket.

Der står vi så med et fag, som eleverne efter tilbøjelighed 
kan betragte som en ørken med alt for få oaser eller en sandkasse 
med masser af udfoldelsesmuligheder. Oaserne nyder vi - naturlig
vis - men ville gerne dvæle der lidt længere.

Stig Gohs
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Frivillige aktiviteter

FRIVILLIG IDRÆT

Frivillig idræt har i 1985/86 tilsyneladende kun været aktuelt 
for 2. og 3.g'ere, da der kun har vist sig forholdsvis få 
l.g'ere til disse timer efter skoletid. Så kan man jo spørge 
om hvorfor? Ja, nogle ville undskylde den manglende 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 kammerater - 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 
(lærere)? - Derfor venner, FAT HÅNDKLÆDET OG VÆR MED TIL FRIVILLIG 
IDRÆT I HALLEN ! ! ! !

Jacob Atzen, 2y

FRIVILLIG MUSIK

Sidste års frivillige musik var som bekendt koncentreret om 
"Balder"-projektet. Der herskede dengang som nu enighed om, 
at vi ikke hvert år kunne afse ressourcer til gennemførelse 
af et så omfattende arrangement. Vi har følgelig i år måttet 
undvære det store samlingspunkt i arbejdet.

Til gengæld har musikaktiviteten været præget af, at vi i 
dette skoleår for første gang har kunnet etablere en musiklinie 
på skolen.

..usiklinien, der har været og er en ubetinget succes, har 
således tilført årets forskellige arrangementer inspirerende 
og velfungerende musikalske indslag, hvilket på længere sigt 
kun kan styrke skolens musikliv som helhed. Af musikliniens 
udadrettede aktiviteter kan nævnes arrangering af en "syng- 
sammen-aften" i december, deltagelse sammen med blokfløjter 
og kor i en julekoncert i Falsled, deltagelse i juleafslutningen, 
i vise-vers-aftenen i marts samt i forårskoncerten i april.

Vi ser frem til, at det nye musikliniehold, der starter til 
august, kan supplere det nuværende og i øvrigt medvirke til 
at sikre, at musikgrenen bliver en mere varig foreteelse på 
gymnasiet.

Skolens blokfløjteensemble har medvirket trofast ved adskillige 
af årets arrangementer, medens et mindre antal selvstyrede 
rockbands har haft ret forskellig levetid - samspil og samarbejde 
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i det hele taget er ikke altid problemfrit. Dog har de mest 
levedygtige bands underholdt ved både vise-vers-aftenen og 
enkelte af skolens fester. Især må fremhæves det let ændrede 
"Balder"-rockband, der foruden de nævnte aktiviteter har sam
arbejdet med koret om rockmessen "Missa Rotna", som opføres 
ved forårskoncerten.

Alt i alt et år præget af mange musikalske indslag, men også 
et år, hvor læreres og elevers tålmodighed med skolens akustiske 
forhold og lydtekniske udstyr er sluppet op. De akustiske 
forhold kan vanskeligt ændres, men ulemperne kan i nogen grad 
afbødes ved hjælp af et nyt forstærkeranlæg, som vi håber 
at kunne finde midler til i skoleåret 1986/87.

JB

FRIVILLIG DRAMA

Dramagruppen er ren elevaktivitet.

Det betyder - da vi ingen lærere har med 
ud af, hvad vi vil lave hvordan og hvornår.

at vi selv finder

Sidste år gik vi i gang med et større projekt, stykket "Mordskab", 
der var en komedie på 2^ time. Vi stod selv for lyd, lys, 
scene, make-up, kostumer o.s.v.

Vi havde bl.a. samlet os en week-end på skolen for at lave 
scenen, der skulle forestille et kontor. Hele lørdagen gik
med at male "tapet", slæbe på borde, skabe, stole, grønne
planter, få lyd og lys til at virke o.s.v. Til frokost havde
vi hver især lidt mad med, så det endte med det helt store
kolde bord incl. diverse drikkevarer!!!!

Senere på året lavede vi en revy, der skulle bruges til en 
"Åbent hus"-dag på skolen.

Vi har det utroligt sjovt både under øvelserne og selvfølgelig 
når vi opfører, idet det endvidere giver et godt sammenhold 
gruppen imellem.

Vi håber , at der til næste år vil blive oprettet et lige så 
godt dramahold, som der har været i år.

Dramagruppen
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VISE-VERSÀFTEN

Blev i år holdt den 2 0.3. De mange folk der var mødt op, kunne 
nyde øl, vand og en fremragende punck, lavet af folk fra elev
rådet. Samtidig var der på scenen alt fra Benny Andersen og 
Negro Sprituals - til dansk Melodi Grand Prix.

Der var i år flere udøvende musikere end de tidligere år. 
Vi kunne bl.a. præsentere en del klasser, frivillige bands, 
solister og folk fra musiklinien.

Der var en god opbakning fra publikum til den svingende rytme 
og kvalitet.

En vellykket aften hvor scenen stod til fri afbenyttelse for 
alle.

Vi håber på en lige så stor succes næste år så mød op og tag 
familie, venner og underholdning med.

Eva, la

"ÅBENT HUS"-arrangement

Lørdag den 1. februar slog skolen dørene op for alle, der 
ønskede at danne sig et indtryk af et moderne gymnasiums spænd
vidde. Både lærere og elever havde lagt et stort arbejde i 
at præsentere de forskellige fag og aktiviteter, der hører 
til skolens dagligdag.

De fleste faggrupper havde arrangeret udstilling med bøger, 
plancher, bånd, kort, apparater osv., og nogle gav mulighed 
for at overvære en minitime eller et foredrag. De kreative 
fag bød på drama, rytmisk gymnastik, musik og formning, mens 
naturfagene viste deres avancerede apparatur til frembringelse 
af elektroniske ladninger, laser-lys, holografi, måling af 
radioaktiv stråling osv., osv.

"Åbent hus"-arrangementet varede fra kl. 10 til 16, og kantinen 
var i dagens anledning omdannet til café, ligesom der var 
tænkt på børnene gennem en til lejligheden oprettet legestue.

Dagen igennem var besøget pænt, og de, der denne lørdag ulejligede 
sig på Faaborg Gymnasium, kan ikke være gået skuffede derfra.

LN
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Disse initialer står for Faaborg Gymnasiums Filmfremvisningsfor
ening for gymnasieelever. Denne forening viserV som navnet antyder 
kvalitetsfilm for gymnasiets elever.

Det er film som "Rekrut Benjamin", "I skudlinien", "Høj skræk" 
osv., som foreningen bl.a. har vist.

Den største opgave for F.G.F.F.F.F.G.'s bestyrelse har været 
at vælge film fordi, der altid vat en eller flere, som var 
utilfredse.

Men alt i alt har det været sjovt, og der har altid været 
lidt hygge i bestyrelsen efter en film, og hvad dertil hører.

Til sidst vil vi gerne rette en speciel tak til:

Orla og Bent, Gitte Ladegaard og de to Anne-Marier i kantinen 
uden hvis hjælp filmfremvisningen ikke havde været mulig.

Bestyrelsen:

Victor Friis
Rikke Dahl 
Anne Krull 
Christian Christensen 
Gert Wilhøft 
Morten Ørnsholt 
Søren Westerskov

3z
3u
3u
3u
3u
3u
3u
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