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Forord
så gik Faaborg Gymnasium ottende skoleår til ende.- Et 
år fuldt af de mange aktiviteter, der kendetegner et gymnasium. 
Først og fremmest undervisningen, der heldigvis ligger 
fjernt fra den gamle sorte skole: Ikke terperi og udenadslæren, 
men et givende møde med verden i form af beskæftigelse 
med naturvidenskabens matematiske beskrivelse af verden 
omkring os, humanismens tanker om menneskelivets vilkår
og kunstens tolkning af det, der vanskeligt formuleres
i ord.- Ingen kommer gennem gymnasiets tre år uden at tilegne
sig en ballast, der er med til at gøre den enkelte til
netop det personlige menneske, der er rustet til at møde 
livets opgaver.-

Skolen siger farvel til en årgang studenter med ønsket 
om alt mulig held og lykke i den videre uddannelse.- Og 
skolen byder velkommen til en ny årgang.- I går nu ind 
til 3 gode og meningsfyldte år, som I kan få utroligt meget 
ud af, hvis I selv vil! - Skolen er en arbejdsplads, hvor 
man som en selvfølge venter en voksen og fornuftig indsats 
af Jer.- Men skolen er også en ramme om mange aktiviteter 
udover det daglige arbejde.- Her er muligheder for at folde 
sig ud i sport, i musik, i kunstnerisk skaben og på mange 
andre måder. Kun fantasiens begrænsning sætter rammerne!
Held og lykke med Jeres gymnasietid og endnu engang: Velkommen 
på Faaborg Gymnasium.

Povl Marstal 
rektor
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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.

Ida Calbin (IC) 
cand.mag. musik

Gert Christiansen (GC) 
adjunkt, geo/sömff

Birthe Dahl (BD) adj. 
eng/mus bibl. tilsyn
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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/goe

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) 
adjunkt, da/idræt

Jan Møller (JM) 
cand.scient. fys/mat

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

Lars Nivaa (LN) adj., 
hist/old/rel,studievej1. 
lÆrerrådsformand

Viola Pedersen (VP) 
adjunkt, ty/eng

Kent Runge Poulsen (KP) 
cand.scient, mat/fys

Anne Kirstine Primdahl (AP) 
adjunkt, geo, studievejl.
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Erik Thansen (ET) 
adjunkt, samff/hist

Inger Vinther (IV) 
adjunkt, bio/formn.

Flemming Østergaard (FØ) 
adjunkt, da/idræt

Barselsvikarer

Cand.phil.
Cand.mag.
Cand.mag.

Esther Rutzou
Torben Hornstrup Pedersen
Bodil Stausholm Kragh
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Orla H. Nielsen (OHN) 
pedel

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

Rie Andersen (AA) 
kantinebestyrer

Ann-Mari Jespersen (AMI) 
kantinemedhjælper

Gunver Dalskov (GD) 
sekretær

Inger Flamand (EL) 
sekretær

Bente Hansen (BH) 
kontorelev
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Matematiske studenter 1986

Bagerste række:

Gitte Hansen
Jane Kolding Pedersen 
Torben Hedam Christensen 
Bo Tønnesen
Christian Valentin Chr. 
Jørgen Chris Madsen 
Michael Jørgensen 
Mads Peder Steenberg 
Kari Skytte Aalund 
Jesper Rossen Petersen 
Peder Uffe W. Rasmussen 
Brian Pierre Robin Holm 
Michael Gamtofte 
Anders Christensen 
Max Sigurd Jørgensen 
Michael Jacobsen 
Kim Therkelsen 
Judy Faarvang Nielsen 
Claus Stisen Hansen 
Mikael Lundgaard Nielsen 
Nils Andersen

2 .række:

Sten Peder Andersen 
Bettina Kolze 
Dorthe Staffen Andersen 
Iben Grenander 
Anne-Birgitte P. Nielsen 
Marianne Rasmussen 
Pia Mønster Christensen 
Connie Bisgaard Jensen 
Jan Erik Pedersen 
Hans Henrik Rohde 
Bente Juhl Rasmussen 
Birgitte Hanmerich 
Lisbeth Zifeldt Madsen 
Mads Filskov
Søren Skytte Gottwald 
Jens Bøgetoft Christensen 
Jane Larsen
Annie Hvolgaard Lauridsen

3 .række:

Klement Johannsen Bornebusch
Jens Korsgaard
Finn Kragh Lundsgaard
Morten Ørnsholt
Torben Obel Sonnenborg
Søren Westerskov
Jesper Tormod Pedersen
Peter Beier Gothen
Henrik Schlebaum
Jan Thuesen
Tina Ernst Malmös
Susanne Frederiksen
Marianne Kristiansen
Lone Røssel
Susette Margrete Pedersen
Hanne Larsen
Christian Hanmerich Andersen 
Peer Andersen

4 . række:

Ida-Helene Brønner 
Susan Riber Hansen 
Jeanette Flintegaard 
Betina Riber 
Birgitte Rasmussen 
Berit Solveig Madsen 
Peter Busk 
Birgitte Clement 
Anette Charlotte Rasmussen 
Kirsten Wilmoes Johansen 
Lone Jørgensen
Helle Lynghøj Frederiksen 
Gitte Nielsen
Mette Vogn Pedersen

Forreste række:

Annemette L. Pedersen 
Betina Møller Jensen 
Rikke Klougart Dahl 
Anne Oldau Krull 
Anne Thomsen 
Claus Boye Rasmussen 
Hanne Madsen 
Britt Charlotte Pedersen 
Kristine Wibholm 
Troels Rasmussen 
Martin Gamtofte
Bodil Lejre Christoffersen 
Lene Christoffersen
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Sproglige studenter 1986

Øverste række:

Lisbeth Søbæk Andersen 
Lene Skytte Jørgensen 
Jens Græsholm 
Jørgen Hæstrup 
Anne Granhøj 
Kurt Bendix-Olsen 
Charlotte Lind

Nederste række:

Birgit Hegedal
Sonja Hyldal Kristiansen 
Bettina Lynn Albertsen 
Vibeke Halse 
Kira Jensen-Maar
Anne Fog Lauritsen

Midterste række:

Lene Christiansen
Margit Ilium Jakobsen
Anne-Lene Rønning
Charlotte Dahl Enevoldsen
Jeannett Margrethe Banke Hansen 
Daniela Arli Hansen
Pia Ellegaard
Gitte Søderstrøm Nielsen
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Skolens elever 1986/87

3a
Andersen Tine Juul 
Bach, Tina 
Bundgaard, Pernille 
Christensen, Anne Marie Skou 
Hanak-Hanmer1, Christian 
Hansen, Karen Nedergaard 
Hansen, Laila Møller 
Haugaard, Søren 
Jensen, Anne
Jensen, Dorthe Aabjerg 
Jørgensen, Mira Gregers 
Kristensen, Hanne Berg 
Linnemann, Maibritt Ege 
Lolk, Mette 
Møller, Inger Charlotte 
Nielsen, Helle 
Nordenbæk, Annette 
Pedersen, Morten Skjerning 
Rasmussen, Birgitte Henriette 
Sivertsen, Dorthe Vatnamo 
Stougaard, Charlotte 
Sørensen, Hanne Merete 
Sørensen, Jannie Barbro 
Ægidius, Hans Lehrmann 

3bx
Andersen, Charlotte Lisa 
Fog-Nielsen, Charlotte 
Graabæk, Kirsten Holmelund 
Hansen, Gitte Larsen 
Hansen, Tina Bonde 
Jensen, Lone Marianne 
Kløverpris, Anne-Mette 
Kærgaard, Bente 
Madsen, Anne
Post, Lise Lorentzen

Bech, Gitte Lillelund 
Fredslund, Mads 
Hansen, Mette Skovgaard 
Jensen, Jane 
Jensen, Pia Harbo 
Johansen, Irene Engstrøm 
Kragelund, Helle 
Krogh, Karin Annette 
Lambertsen, Lotte Munch 
Mikkelsen, Lene 
Mortensen, Steffen Møller 
Nielsen, Dorthe Pelle 
Nielsen, Maybritt 
Rasmussen, Rikke Louise 
Roost, Malene Boye

3y
Atzen, Jacob 
Boyer, Simon 
Gran, Gordon 
Grube, Ole Boyer 
Hadberg, Torben 
Hansen, Jan Helskov 
Hansen, Majbrit Hedegaard 
Hansen, Susanne 
Henriksen, Michael 
Jespersen, Hilde Schroll 
Jørgensen, Jan Guldager 
Jørgensen, Ulla Kristine 
Koch, Trine Junker 
Larsen, Henrik Michael 
Madsen, Lars Brun 
Mørck, Michael Drejer 
Nielsen, Themas 
Pedersen, Ulla Christina Geisler 
Sander, Kim Svend 
Sellerup, Pia 
Thrane, Søren Steen 
Tolderlund, Leila 
Tøntnerholt, Birthe Vølund

3z
Alber, Stefan Georg
Andersen, Michael Fuglsang 
Bastrup, Anders Christian Flindt 
Christensen, Peter Diget 
Erfurth, Anette 
Filskov, Karen 
Gjerløv, Lene 
Hartmann, Michael 
Jochumsen, Mark Alexander 
Johansen, Vibeke Angaard 
Jørgensen, Dorthe 
Larsen, Annie Levin Kromann 
Larsen, Jesper Stig Kjær 
Madsen, Eva Lehgaard 
Mortensen, Troels Gregers 
Munk-Andersen, Lars 
Møller, Gorm Lundshøj 
Møller-Nielsen, Anders 
Nellemann, Nina Sinding 
Rasmussen, Jakob 
Rasmussen, Kurt Wigan 
Skovrup, Morten Juel 
Søkilde, Anne 
Søltoft, Anne 
Sørensen, Anders Bo 
Østergaard, Mikkel Ib Perschardt
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2a 2z
Amtoft, Pia Irene
Andersen, Anne Birgitte Bylund 
Blonmegård, Anita 
Bonde, Lars Vous 
Busk, Anders
Enevoldsen, Malene
Finken, Pia Marie
Frederiksen, Eva Chralotte
Hansen, Helle Janke
Jensen, Anne Marie
Langer, Bo
Larsen, Lone
Larsen, Pernille Siv Kjær
Larsen, Susanne Helding
Nielsen, Rikke Schultz
Nielsen, Tina Nathalie Lund 
Rasmussen, Julie Sinkbæk 
Rasmussen, Tina 
Schmidt, Lene

2x
Aagaard, Lars
Abramsson, Glenn
Atzen, Lise
Clausen, Heidi
Hansen, Michael Bjørn
Hansen, Mikkel Bøgelund
Jensen, Jette Günther
Larsen, Christina Wichmann
Lydolph, Tine Charlotte
Madsen, Ole Feder
Madsen, Ulrik Torp
Pedersen, Dorthe Lunddahl
Ploug, Erik
Thansen, Solveig

2y
Bendrup, Lars Finding Gerster 
Christensen, Karen 
Egdal, Pernille 
Eriksen, Else
Hviid, Lars Bjergegaard
Ludvigsen, Susanne Pia
Munkedal, Tine
Nielsen, Annette
Nielsen, Jakob Steen
Olesen, Lotte Opstrup
Rindebæk, Per 
Sawahata, Hideo 
Stage, Lars

Brorsen, Peter William 
Christensen, Bettina 
Christensen, Janne 
Filipsen, Ulrik Rothe 
Jensen, Ann Dorthe Storm 
Lauridsen, Dan Hvolgaard 
Marschall, Ulrik Høgh 
Nielsen, Niels Christian 
Nielsen, Susanne Kistrup 
Rullhøj, Jonna 
RuIlhøj, Sonja 
Thellersen, Thanas 
Thiesson, John Peder 

la
Buch, Vivian 
Christensen, Lene 
Christensen, Thanas Høvsgaard 
Dam, Jakob
Gundestrup, Majbritt Key 
Hansen, Annemette Berg 
Hansen, Gitte Bergerud 
Hansen, Lone Broksø 
Haugaard, Mette 
Jørgensen, Claus Skytte 
Krogh, Themas Eriksen 
Køster, Tore Mejer 
Nielsen, Birgitte 
Nielsen, Ulla Marianne 
Olsen, Vibeke Bjeldorf 
Pedersen, Anne Skovgaard 
Pedersen, John Bøgebjerg 
Petersen, Elsebeth 
Rasmussen, Ann 
Roed, Betina Sandager 
Sørensen, Susanne 
Wagner, Thanas 
Ægidius, Karen Lehrmann 
Ostergaard, Stine
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Ibx
Blicher, Ditlev 
Bowser, Dana 
Christiansen, Ulrik Hedegaard 
Clentnensen, Anne
Gjerløv, Helle
Gothen, Josephine Beiér 
Haarh, Anne-Mette 
Hansen, Hanne Rønning 
Jensen, Anne Ditte Hornbak 
Jensen, Anne Flintholm 
Juul, Dorte Christine 
Jørgensen, Lina Gregers 
Jørgensen, Lis Ditte 
Larsen, Hanne Storm 
Madsen, Kathrine Aabye 
Madsen, Linda Juul 
Maibom, Lefoli Tine 
Neerup, Eva 
Schmidt-Petersen, Katrine
Kristiansen, Brian Edmund 
Olsen, Jan Nørregaard 
Sachse, Louise 
Sinnerup, Søren Helding 
Togeby, Susanne Gottlieb 
Vejlemark, Lars 

iy
Aalund, Berit Skytte 
Berner, Ditlev Alexander 
Buckhave, Trine
Christensen, Christian Dyhre 
Ditlevsen, Olav Ellegaard 
Eskildsen, Klaus 
Hole, Mads 
Holm, Lene Barrett 
Jensen, Berit Skovlod 
Jensen, Lisbet Damm 
Jensen, Rune Lund 
Jørgensen, Heine 
Jørgensen, Susanne 
Jørgensen, Thomas Kirkegaard 
Kiersgaard, Maja 
Kristensen, Jakob 
Møller, Finn 
Møller, Lotte 
Nielsen, Peter Lundgaard 
Pedersen, Jens Aage 
Rasmussen, Tina Skjærbæk 
Sabra, Mads Christian 
skov, Charlotte 
Tagel, Mads 
Thiesson, Pia Malene 
Wiggers, Christian Bille

Iz
Andersen, Steen Kjærgaard 
Brinkmann, Bo Saxdorff 
Christensen, Ulla Valentin 
Christiansen, Per 
Frandsen, Morten Petri 
Grønlykke, Jeppe Andreas 
Harboe, René Frimodt 
Hillerup, Ole 
Hovmand, Hans-Christian 
Jepsen, Inge Christina 
Johansen, Hans Angaard 
Jørgensen, Henrik Gram 
Klausen, Claus Bulch 
Kristensen, Anja 
Kyed, Anders Peter 
Larsen, Karen-Louise Ploug 
Larsson, Birgitte 
Neumann, Heidi Papp 
Pedersen, Anna-Kathrine Langgaard 
Pedersen, Ole 
Petersen, Alexander Højlund 
Rasmussen, Helle 
Rasmussen, Jette Johanne 
Rasmussen, Jørgen Brigsted 
Rasmussen, Winnie Heidi Thorsted 
Søndermark, Hanne Skjønaa
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Plan over skolen

imaEöaEj.

D-FLG1
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Skolens kalender 1986

AUGUST

7. Første skoledag efter sommerferien - introduktionsarrangement
8. Introduktionsarrangement - aftenfest

27. Fællestime med Johs. Møllehave: H.C.Andersen og eventyrgenren

SEPTEMBER

3. 5 elever fra Toftegårdsskolen - studerer emnet "Skolen som 
institution"

3. Forældreaften for Ig med forældre
4. 3xyzS ekskursion med AP til teglværket i Stenstrup
8. Fællestime: Tamilsk dansegruppe
8. Orienteringsmøde om skolerådsvalg
9. 9.-12.sept.: elever fra Pløn følger undervisningen

10. 2y ekskursion til Odense med GH
12. 3abNS ekskursion til Odensen med HE, VP, AP samt eleverne 

fra Pløn
12. Elevfest med eleverne fra Pløn
17. 3bx formningsekskursion til Odense med IV
18. Fodboldhold drenge og piger deltager i Gymnasiernes fodbold

turnering på Midtfyn
23. 3abS på ekskursion til KEN-maskinfabrik med ET
23. la til alternativt idrætsstævne på Odense Universitet
23. Besøg af 45 amerikanske universitetsstuderende
23. 3bx forberedelse til Korsikatur. Foredrag om Korsika - 

med ost og vin ET og HK
25. Skolens fødselsdag fejres med lagkagespisning 9.25-9.40
25. Fællestime med pianisten Mogens Dalsgaard

OKTOBER

9. Fællestime med Nicaraguansk dansegruppe i forbindelse med 
"Operation Dagsværk"

13.-
17. 3a+3z på studietur til Rom, 3y til London 3bx på Korsika
17. Trimdag
27. Fællestime med Kaj Friemel: Politiets forhold under besæt

telsen
28. Fodboldfinale Mulerne - Faaborg (3-2)

NOVEMBER

3. 3xyzN besøg af tamiler - Dansk Flygtningehjælp
4. Pigehåndbold, yngste gruppe piger - gymnasieturnering
6. Operation Dagsværk

11. SVUF-dag for 3g
13. Håndboldstævne, yngste gruppe drenge - Midtfyn
19. 2x på excursion til København med JB + Be i 3 dage
19. 2a, Iz, ly ser film i Helios
25. Lærervolleystævne med folkeskolens lærere
26. Studieorientering på Odense Teknikum for enkelte 3g elever
28. Fællestime DGS/GLO præsenterer sig
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DECEMBER

3. Besøg af elever fra Sundskolen til orientering om gymnasiet
3. Filmklubben viser film
5. Besøg af elever fra Pontoppidanskolen til orientering om 

gymnasiet
8. 2ax formningshold på excursion til Brandt' s Klædefabrik m.IV
9. 2z formningshold pà excursion til Brandt' s Klædefabrik m. IV

12. Gymnasieturnering i badminton her på skolen
15. Juletræet pyntes
16. Basketstævne (ældste piger) gymnasieturnering
19. Juleafslutning

1987
JANUAR

5. Første skoledag efter juleferien
13. Basketstævne
14. ly på EDB-excursion med ET
14. Forældrekonsultation
20. Orienteringsmøde for kommende lg-elever
26. 2g pigevolley-bal1 i Glamsbjerg
27. Besøg af Dansk Blindesamfund og Danske Døves Landsforbund
28. Fællestime med Karen Bennike om Cameroun
28. Besøg fra Storstrøms Amtskommune vedr. erhvervskurser
29. Ibx på EDB-excursion med GC

FEBRUAR

2. Volleystævne i Ringe
2. Orienteringsmøde på Ærø for kommende lg elever

14. Vinterferie til den
22 ” ”
27. Fastelavnsfest

MARTS

2. Grenvalgsorienteringsmøde
3. Studieorienterende møde for 2. og 3g
5. Vise-vers-aften
9. Iz på virksomhedsbesøg med LN og Be

10. la på EDB-ekskursion med JJ, FØ, JM
16. Filmklubben viser film
25. Fynçk Harmoniforvirring i kantinen
27. Fællestime med forfatteren Thorkild Bjørnvig
30. 2aS på studietur til Berlin med GC og SG hele ugen
30. 2aMN og 2zM og Ix til Pløn med JB, HE og VP hele ugen

APRIL

1. Fællestime med teatergruppen PAPINAK, derefter undervisning 
i mimeteknik for dramagruppen m. flere

10. Forårskoncert kl. 17.50
10. Arsfest kl. 19.00 med Bæsted Band
16.-20. Påskeferie
21.- 24. 2y på ekskursion med KD
22.- 24. 2z på ekskursion i København med HK og CD
24. 3g-fest
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MAJ

05. Sidste skoledag for 3g
08.-13. Skriftlig studentereksamen
15. Store Bededag
19. Sidste skoledag for 1. og 2g
20. -22. Skriftlige årsprøver for 1. og 2g
25. Første mundtlige eksamensdag for 3g
27. Første mulige årsprøvedag for 1. og 2g
28. Kristi Himmelfartsdag

JUNI

01. Første mulige studentereksamensdag for 1. og 2g
05.- Grundlovsdag
07.-08. Pinseferie
17. Sidste mulige eksamensdag
18. Optagelsesprøve - lærerforsamling
19. Translokation - dimission - studenterfest
20. Første dag i sommerferien

AUGUST

06. 1. skoledag efter sommerferien
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Of Corsica var det en god tur

Efter lange diskussioner og adskillige afstemninger, blev vi 
i midten af 2.g. "enige" om, at vores studietur i 3.g., skulle 
gå til Corsica. Helle var med på ideen, da hun dermed så mulig
heden for, at få banket noget fransk ind i vores ellers fransk
døde hjerner. Som anden del af duoen, der skulle gøre ferien 
studierelevant, valgte vi ET, der skulle stå for det historiske 
indslag på turen. Han forsøgte samtidig febrilsk, i sin status 
af samf-lærer, at udbrede vores kendskab til EF's interesser på 
Corsica. Desuden deltog Jane, tidligere 3.z. på EG, og to dejlige 
chauffører, Pedersen og Mogens.

Studieturen begyndte på Faaborg Gymnasium efter en panik
start, hvor bussen arriverede 10 min. før Gelting-færgen, som vi 
skulle med, sejlede. Vi fortsatte ned gennem Tyskland, kom til 
Hamburg, hvor klassens 2 drenge i en times tid måtte se sig igno
reret p.g.a. pigeklassens utrolige interesse for den del af Ham
burgs yngre mandlige befolkning, der netop på dette tidspunkt, 
skulle igennem Elb-tunellen.

Grundet hyper-aktivitet blandt klassens medlemmer fredag nat 
var der ikke mange, der opdagede, at vi overskred grænsen til 
Frankrig tidlig lørdag morgen.

Vi ankom til Marseille lørdag eftermiddag, og ventetiden der 
blev bl.a brugt til museumsbesøg. Vi besøgte "Le Vieux Musee de 
Marseille", hvor der var samlet forskellige effekter fra byen i 
datiden. . Dette gav et udmærket billede af det gamle Mar
seille. Derefter fik nogle af os studeret Marseille's havn, og 
selve byen, hvor vi fik snakket en hel del fransk med de indfødte 
Vi erfarede, at landsholdet havde gjort en god reklame for Dan
mark, men at nogle af franskmændene, trods dette, stadig troede, 
at der er mørkt 6 måneder om året i Danmark.

Vi kom ombord på "Cyrnos" ca kl. 19, og på overfarten snakkede 
mange af os med en del af de fremmedlegionærer, som var statio
neret i Calvi, byen hvori vi skulle bo.

Vores første indtryk af Corsica er simpelthen ubeskriveligt, 
så det vil vi ikke bruge mere tid på her. Det kan ikke beskrives 
med ord fra det danske sprog, men "magnificient" vil være dækken
de.
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Den første dag på Corsica, blev brugt til byvandring. Vi så 
"La Citadelle", Kirken "Jean Baptiste" og andre spændende steder 
i Calvi.

Rent fagligt, var vores ophold baseret på besøg i omkring
liggende byer, på vin-kooperativer og studering af corsicanernes 
hverdag. En af de oplevelser, som vi aldrig glemmer, er togturen 
til Corte. Meget skidt kan siges om DSB, men togene på Corsica, 
slår alle grænser for uacceptable passagerforhold (både fysisk og 
psykisk). Selvom selve togene var rædselsfulde, var turen chame- 
rende og udsigten vidunderlig.

Den konstante slingren fra side til side, forårsagede en del 
mavebesvær hos nogle af 3bx’s medlemmer. På trods af dette, an
kom vi dog til Corte helskindede, hvor vi beså en del af den gam
le hovedstads bygninger, og selvfølgelig også La Citadelle, der 
indtil 1984 blev benyttet af legionærerne i Corte. Byen var stør
re end Calvi, og også koldere fordi den befandt sig i bjergene, 
ca 2000 m.o.h., modsat vores, der lå ved vandet.

En anden af vores store oplevelser, var vores besøg hos den 
corsicanske mafia. Dette startede helt uskyldigt med, at vi skul
le se en vingård, beliggende lidt udenfor Calvi. På vejen derud 
mødte vi bussen fra Søften Indeholdende diverse gymnasieelever 
fra Skanderborg og Horsens, som vi havde lært at kende på turen 
herned. De ville besøge os (de boede på den anden side af øen), 
så vi aftalte derfor, at vi skulle mødes ved vores hotel, når vi 
kom tilbage. Men, ak!

Vi ankom til Columbu, familien Suzzoni’s vingård til aftalt 
tid, hvor vi IKKE fik en saglig gennemgang af vinproduktionen på 
stedet, men tværtimod fik lov at mærke produkterne på vore egne 
kroppe. En lille skæg oplevelse var, at da vi kom, blev der blæst 
i en kæmpe-konkylie, ud over hele landskabet. Naive som vi var, 
troede vi, at det var et tegn til folkene i marken om, at holde 
inde med arbejdet, men nej! 10 min efter var der en larm af hvi
nende dæk ude i gården, og så var der ellers invasion af hele eg
nens ungkarle, som var blevet hidkaldet af lyden fra konkylien. 
Nå, men der blev trakteret for os med bl.a. forskellige corsi
canske specialiteter så som skinke, pølse, brød osv. Derudover 
var der selvfølgelig vin i rigelige mængder og ikke at forglemme 
L'eau de Vie, den corsicanske brændevin.
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Vi hyggede os utroligt meget, og det samme må have været til
fældet for vinbønderne. Vi blev i hvert fald inviteret til at 
blive at spise aftensmad med dem, men da vi jo havde en aftale 
med skanderborgenserne, måtte vi desværre sige nej tak.

Dette viste sig dog ikke, at være noget problem, da vi da "ba
re kunne tage dem med.” Da vi fortalte, at de var 30 stk. kunne 
de godt se, at det ville komme til at knibe lidt. Men heller ikke 
dette, syntes at være et problem, da familien åbenbart havde for
bindelser overalt. En onkel havde “tilfældigvis" lige en restau
rant lidt uden for Calvi, som "tilfældigvis" lige lå inde med 
vildsvinepate, roastbeaf og frisk frugt til 70 mennesker, så den 
blev derfor åbnet til ære for os. Så skyndte vi os hjem til 
vores hotel, og fik fat i skanderborgenserne, så vi kunne nå at 
være ved I?Acapulco kl 19.30.

Efter en lækker middag med et dertilhørende passende kvantum 
Columbovin, åbnede Suzzoni-familien, som vi nu, af bagveje, havde 
fået fastslået, var en gren af mafiaklanen på Corsica ( De Corsi- 
canske Brødre), discoteket på L?Acapulco, som normalt kun var å- 
bent i week-enden, og som derudover slog alt, hvad vi tidligere 
havde set af discoteker. Prisen var selvfølgelig også derefter: 
50 Fr. for en øl, men det var der råd til nu, hvor vi havde fået 
betalt alt det andet.

Vi slap levende derfra trods enkeltes angst for overgreb fra 
de corsicanske ungkarle, og det tilbagevendende spørgsmål om ma
fiaen alligevel ville kræve en eller anden form for betaling, for 
dette overdådige traktement.

Dette var helt sikkert vores største oplevelse på turen.
D, 17-10-86 stod Cyrnos ud af havnen i Bastia. Vi stod alle på 

dækket og så ind mod Corsica, som med rette kaldes "I Ile de Beau 
te", og bare tanken om, at vi skulle tilbage til kolde, regnvåde 
Danmark, var næsten for meget,

Men, een ting er sikkert: Corsica ser 3bx, Faaborg Gymnasium 
1986/87 igen!

På 3bx s vegne: 
Gitte LH & Charlotte Fog
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Ekskursion

Ekskursion med latinholdet

Fredag d. 12/9-1986 drog vi glade med guitarspil, kager 
og højt humør afsted mod Øm's ensomme sletter. Hen under 
middag nåede vi til Himmelbjerget, hvor vi fortærede vores 
medbragte mad.

Derefter satte vi kursen mod Øm, hvor ruiner af det gamle 
kloster og skelletter mødte os. Vi havde tidligere på året 
læst klosterkrønikken om dagliglivet i Øm kloster i middel
alderen, naturligvis på latin.

Som et led i undervisningen var det inspirerende og spændende 
at opleve stedet som havde lagt jord til de mange begivenheder 
vi havde læst om.

Så vendte vi atter næserne mod Faaborg og undervejs gjorde 
vi holdt i Jelling, hvor man ikke skal kaste med sten ..........
Ved skumringstid befandt vi os forspiste og mættede på 
oplevelser atter i den lille sydfynske provinsby.

Vi var kun lidt "Ømme" efter busturen.

Anita og Eva 2aMN

IROND

Klosteret
nu helt færdigbygget.

ISOO-årene,

28



Kreis Plön

Vores forbindelse til Heinrich-Heire Gymnasiet i Heikendorf 
startede i efteråret 1984 efter en artikel i "Humlen". Amtsskole
konsulent Østergaard Petersen indbød her interesserede gymnasier 
til en snak om elevudveksling mellem Kreis Plön og Fyns Amt.

Da rektor ved Faaborg Gymnasium var den eneste, der henvendte 
sig, blev det ganske naturligt os, der tog afsted for at undersøge 
mulighederne.

I november drog amtsskolekonsulenten, rektor, Anne Kirstine 
Primdahl og undertegnede afsted på en 3-dages tur. Vi besøgte 3 af 
de 4 gymnasier og fik en snak med rektorerne og nogle lærere.

Grunden til at vi valgte Heikendorf var dels skolen og dennes 
rektor, dels at Heikendorf er en forstad til storbyen Kiel, d.v.s. 
eJeverne kan komme i teatret m.m. Heikendorf ligger nord for Kiel og 
øst for Kielerbugten, lige ud til kysten.

De formelle rammer om udvekslingen er, at Fyns Amt skal betale al 
transport på Fyn, Kreis Plön al transport i lyskland.

Udvekslingen skal/kan omfatte alt, 
drama, lærere.

f.eks. sprog, musik, idræt,

HE

Elevudveksling
I foråret 1986 besøgte 3ab et gymnasium i Plön.

-På forhånd havde vi alle fået adresser udleveret på den elev, vi skulle 
bo hos, - så vi havde mulighed for at skrive sammen inden vi skulle afsted.

-Vi tog med Gel tingfærgen over og kørte derfra med bus til Plön, hvor vi 
så fandt sammen med den elev, vi skulle bo hos. -Den dag skulle vi ikke 
i skole, så man havde god tid til at tale med værtsfamilien. -De følgen
de dage fulgte vi skolegangen på gymnasiet. -Skolesystemet var helt ander
ledes end i Danmark m.h.t. grenvalg, de enkelte timer, lærernes optræden 
og meget andet. -Vi fulgte så gadt med i timerne, som vi kunne - og fik 
faktisk et vældig gadt udbytte af det.

-Efter skoletid kørte vi en dag ud for at se på Schleswig og omegn. - 
En aften var vi i teatret (Evita), vi så blandt andet også det store 
Howaltwerk i Kiel.
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Hvis der ikke var noget på programmet fra skolens side, sørgede 
værtsfamilierne for at man blev beskæftiget.

-Vi fik rig lejlighed til at praktisere det tyske sprog. Turen var sær
dales vellykket. -Vi følte os meget velkomne på gymnasiet dernede og 
værtsfamilierne var ualmindelig gæstfrie. Det var en tårepersende afsked. 
-En genvisit var aftalt, og gensynet var glædeligt. -Elever og lærere fra 
Plön var her i en uge, hvor de så fik indblik i vort skolesystem. -En 
sådan udvekslingstur kan på dat varmeste anbefales.

Mira 3a.
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Een af dette års tyske udvekslingselever har skrevet 
et indlæg om die Heinrich-Heine Schule i Heikendorf.

HC

Schab Za
Wide ùch anuch booLà^/?,
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Åbent hus

I år holdt Faaborg Gymnasium for anden gang i skolens historie 
"Åbent hus". Til dette arrangement indbydes alle i Faaborg og omegn 
som har lyst til at besøge skolen og se nogle af dens funktioner inde
fra .

Det vist sig da også, at interessen for at besøge os var stor; 
mellem 300 og 400 gæster kom. Selvfølgelig var der en del gamle og 
(forhåbentlig) kommende elever, men der var også folk, som normalt 
ikke kommer på et gymnasium f. eks, folkepensionister. Dagen bød på 
et pænt og underholdende program: bogudstillinger, engelsk minidrama, 
musik-workshop, akrobatikopvisning, fysikforsøg, fransk bogcafé, lys- 
billedforedrag etc.

Da gæsterne var gået, sluttede dagen med at 2y, som var på mad
holdet serverede glaceret skinke og frugtsalat for de "medvirkende". 
Lækkert.

Det primære formål med "Åbent hjs" er at slå lidt på tromme for 
os selv og profilere os som en åben og venlig institution i Faaborg 
og omegn - og ikke som et akademisk elfenbenstårn. Hertil kommer, 
at planlægning og afvikling af hele arrangementet, (hvilket er et 
stort arbejde), giver elever og lærere mulighed for at arbejde sammen 
på lige fod om noget, alle synes er sjovt - og det kan godt gå hen og 
blive frugtbart for arbejdet til hverdag.

Det er lidt uklart, om "Åbent hus" skal være en årligt tilbage
vendende begivenhed, men alle kan vist tilslutte sig, at dagen i år 
forløb godt, og at det ikke er sidste gang, vi har haft "Åbent hus".

KD
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Årsfesten 1986

Ärsfesten 1986 på Faaborg Gymnasium blev en stor succes. 
Traditionen tro startede festlighederne med fællesspisning i A-fløjen 
for såvel lærere og elever som forældre.

Efter spisningen varmede man op til Lancier'ens fire ture, hvor
efter orkestret Dance Moderne spillede mere moderne toner - nok mest 
til glæde for eleverne.

De "gamle”, de trætte, de sultne kunne begive sig til henholdsvis 
en italiensk, fransk og kinesisk bod for at indtage de enkelte landes 
specialiteter.

Desuden spillede skolens band under ledelse af kapelmester Christian 
Hammerich i AF 11 - der var indrettet en bod med New Orleans musik - så 
der var muligheder nok for en svingom.

For de muntre var der på lærerværelset indrettet en 01- og Vin God, 
hvor der blev udskænket fadøl og vin. Der blev sunget lystigt til akkom
pagnement af Ole Dahl og undertegnede. - Stemmerne var velsmurte.

Ärsfesten 1987 er på nuværende tidspunkt tilrettelagt. - Har du go
de ideer til rammen omkring årsfesten 1988 - så fremlæg disse for fælles
udvalget .

Med et ønske om samme succes for årsfesten 1987.

På fællesudvalgets vegne 
Erik Mosegaard.
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Vise-vers aften

I år blev vise-vers aftenen holdt d. 6. marts. Traditionen 
tro var kantinen for en aften omdannet til en hyggelig 
café, hvor man kunne købe øl og sodavand, samtidig med 
at man blev underholdt fra scenen.
Der var meget stor tilslutning både fra lærer- og elevside, 
hvilket hang sammen med, at der var endnu flere udøvende 
musikere end de tidligere år. Hele klasser og solister 
efterfulgte hinanden på scenen, og enkelte lærer underholdt 
også.

Repertoiret spændte vidt - der blev både præsenteret klassisk 
og jazz, folkemusik og gamle Beatles-melodier.
I det hele taget var det en hyggelig aften.

HK
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Filmklubben

Til et rigtigt gymnasium hører en rigtig filmklub, og det 
har Faaborg Gymnasium selvfølgelig. Faaborg Gymnasiums 
filmfremvisningsforening for gymnasieelever, forkortet 
F.G .F .F .F .F.G. har gennem årene vist mange gode film og 
repertoiret spænder lige fra stumfilmen Jeanne D'arc af 
Carl Th. Dreyer over den samfundsrelevante Silkwood til 
Monthy Python og Mel Brooks, og til alle film har der været 
tilskuere.

Vi forhandler i øjeblikket med ZDF og DR om eneretten til 
vores kommende film, da disse selskaber er begyndt at gentage 
vores succes ved at sende samme film 1-2 uger efter. Det 
kunne gå hen og blive konkurrenter.

Vi håber at den kommende sæson vil blive lige så god som 
de foregående. Vi vil i hvert fald gøre vores til det. 
Men dette kan kun ske, hvis kantinen, Orla, Bent og kontoret 
vil være lige så hjælpsomme, som de har været hidtil.

På bestyrelsens vegne
Ulrik Marschall 2z

Lanciers om Ymerbrønden

Det er en gammel studentertradition at vise sin jubel, 
når den sidste på holdet har sat huen på hovedet.- Det 
kan gøres på mange måder. Faaborg Gymnasium fandt tidligt 
i sin historie en helt speciel løsning, der heldigvis er 
blevet en tradition: Man går i samlet flok fra skolen for 
at mødes omkring byens kendte Ymer-brønd på torvet, i ly 
af Faaborgs vartegn: Klokketårnet.- Kantet af forældre 
og slægtninge og andre af byens borgere trædes der an til 
den gamle smukke kvadrilledans Les Lanciers, tonerne lyder 
og de nybagte studenter kaster sig med livsglæde ud i de 
fem tures vanskeligheder.- En original og festlig faaborgensisk 
markering af at et mål er nået, og at tiden er inde til 
festlige stunder, inden det går løs mod det næste mål!
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Faaborg Gymnasiums forsøg med udbydelse af kurser

Traditionelt tilbyder skolens lærere kun undervisning til 
skolens elever. I 1985 kom der en lov, som gjorde det muligt 
at få penge til planlægning af kurser med et direkte erhvervs
rettet sigte. På den baggrund henvendte vi os til virksomheder 
og organisationer i Faaborg-området for at undersøge behovet.
En række positive tilkendegivelser medførte dernæst besøg 
hos de pågældende virksomheder. På den baggrund søgte skolen 
om penge til planlægning af disse erhvervskurser. Vi fik 
en bevilling på 90.000 kr. i juni 1986.
Efter planlægningsfasen er der blevet udbudt 6 kurser, 
hvoraf de 4 foreløbig er afviklet:

1. Tysk 2. EDB 3. Økonomiske prognoser 4. Turisme

Meningen med denne aktivitet er, at man kan udnytte skolens 
lærerkræfter til at planlægge kurser (hvor de selv eller 
folk udefra kan undervise), som ikke i forvejen udbydes 
i Faaborg.

Her virker dels oplysningsforbundene, dels Faaborg Forberedel
seskursus med udmærkede tilbud. Vores styrke er nok, at 
vi kan udbyde korte, koncentrerede kurser med et skræddersyet 
indhold, som svarer til behovet hos nogle enkelte virksomheder. 
På længere sigt kan man forestille sig, at den kortere 
arbejdstid og de hastige forandringer i samfundet vil forøge 
behovet for livslang uddannelse, og at gymnasiet vil kunne 
yde sit bidrag hertil. For skolen ligger fordelene i, at 
lærerne kan prøve kræfter med nye opgaver samt måske en 
bredere kontaktflade i lokalsamfundet.

GC
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Studiekredse

Studiekreds i psykologi

I løbet af efteråret 1986 blev der afholdt en studiekreds 
i psykologi. Studiekredsens formål var dels at give et 
elementært kendskab til grundbegreberne i Freuds og Jungs 
psykologi dels at give et mindre kendskab og nogle redskaber 
til drømmeanalyse.

I studiekredsen prøvede vi også at gennemgå nogle drømme 
samt tekster, hvor vi benyttede de forskellige modeller. 
Studiekredsen vil forhåbentligvis komme op at stå til efter
året, men næste gang vil der nok blive lagt mere vægt på 
gennemgang af drømmeeksempler.

KG

Studiekreds i skak

Faaborg Gymnasium har erhvervet skakmateriale. På kontoret 
står 5 komplette spil, som kan lånes i mellemtimer og fri
kvarterer .
Men det er ikke den eneste måde spillene bruges på. Hver 
onsdag efter 6. time mødes gymnasiets skak-hajer og dyster 
i Al (der i denne sammenhæng er et lokale - ikke et af 
de 64 felter).

For yderligere at kunne få indsigt i det ædle spils dybe 
sandheder er der i skrivende stund mulighed for at følge 
en studiekreds, hvor forskellige sider af skakken belyses.

Ud over at vi kan sidde her på vores gymnasium og hygge 
os med at hugge hinandens brikker, så er der også mulighed 
for at dyste med andre gymnasier i holdskak. Hvis der efter 
sommerferien er interesse for det, kan vi tilmelde et hold 
til gymnasieskak-hoIdturneringen.

KP
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LES FRUSTRÉS par Claire Bretécher

Fransk i gymnasiet
Hvad er det?
Hvad kan det bruges til?

På trods af at flere og flere danskere vælger fran
ske rejsemål både sommer og vinter, er kendskabet til Fran
krig stadig mest baseret på myter. Elever, der starter i 
l.g kender begreber som fransk mad, vin, mode (haute cou
ture) og parfume, mens kendskabet til fransk historie,kul
tur og samfundsforhold i bredere perspektiv er minimalt, 
ligesom også det franske sprog er uopdyrket land for de 
fleste.

Den sproglige og kulturelle ballast i engelsk og tysk 
er langt større, idet den dels sikres gennem folkeskolens 
undervisning og dels gennem medierne (tysk fjernsyn, en
gelske og amerikanske film, musik).

I løbet af det tre-årige gymnasieforløb skal vi altså 
i fransk både åbne for den franske kultur og sikre den 
sproglige indlæring, så eleverne' bliver i stand til at 
kunne læse moderne franske tekster samt kunne føre en 
forståelig samtale på fransk.
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Ved hjælp af et begyndersystem,som indeholder små dia
loger og tekststykker når vi i løbet af det første halve 
år at få støbt grunden.Eleven kan nu føre små dagligdags 
samtaler og har samtidig et grundlæggende ordforråd. Så 
begynder bygningen af" stueetagen": her inddrages mange 
forskellige teksttyper,som f.eks. romanuddrag, noveller, 
film,billedromaner,musiktekster,reklamer, som alle med
virker til at udbygge elevens viden og det elementære ord
forråd og således sikrer, at samtalerne på fransk kan 
handle om andet end :"Har du søskende?" og "Hvad laver 
du?".Fra slutningen af 2.g og resten af gymnasieforløbet 
arbejdes ofte med større emner (ungdom, storbymiljø,sport 
uddannelsesforhold el.lign.) enten i fransk alene eller i 
samarbejde med andre af gymnasiets fag,som f.eks. historie 
religion eller musik,undertiden i forbindelse med en 
studietur til Frankrig eller til et andet fransktalende 
land.

Her slutter "byggeriet" - i 1. sals højde ! Højt nok 
til at sikre at grundlaget er i orden og siden kan hentes 
frem, men ikke tilstrækkeligt højt til at undgå frustrati
onen over ikke at kunne udtrykke sig så ubesværet som på
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Denne frustration har ofte givet sig udslag i at ele
verne spørger :"Hvad kan jeg bruge fransk til ?" Hvad skal 
jeg med det ?" og fransklærerne har naturligvis svar på 
rede hånd :
"Som internationalt officielt sprog indtager fransk 2. 
pladsen, idet fransk anvendes i 26 lande, kun overgået af 
engelsk, der er officielt sprog i 47 lande.
Hvis et lille land som Danmark vil klare sig i et interna
tionalt samarbejde (EF,FN) og fortsat udvide sine eks
portmuligheder, er det nødvendigt at man ikke kun taler 
engelsk ,men også fransk, osv.osv.”

Men hvad der ofte vejer tungere i elevernes bevidst
hed end fransklærernes mening, er andre menneskers erfa
ringer, som her :

HVORFOR FRANSK ??????

Jeg er sikker på, at jeg og mange andre har stillet dette spørgsmål 
indtil flere gange under gymnasietiden. I begyndelsen af 60’erne var jeg 
f.eks. overbevist om, at Jeg aldrig ville få brug for fransk, men vel nok 
engelsk og til nød lidt tysk. Jeg vil tro, at mange gymnasieelever stadig 
betragter fransk som et sprog, der alene er påtvunget dem for at gøre livet 
surt.

Når jeg nu 25 år efter afslutningen af gymnasiet ser tilbage, må jeg 
konstatere, at jeg indtil for nylig ikke havde noget behov for fransk i det 
daglige. Jeg anså derfor resultatet af min tidligere undervisning for at 
være gået i glemmebogen, da jeg blev udstationeret til Belgien for godt 2 
år siden.

Til min store forbavselse viste det sig, at jeg stadig kunne huske 
nogle gloser, nogle vendinger, ja sågar en hel del grammatik og efter en 
tilvænningsperiode, herunder nogle meget ubehjælpsomme forsøg på at gøre 
sig forståelig på fransk, er jeg nu så ubeskeden at tro, at jeg nogenlunde 
kan følge hovedindholdet af almindelig daglig tale på fransk, ligesom jeg 
kan udtrykke mig i et sådant omfang, at jeg kan klare dagen og vejen. Dette 
er sket, uden at jeg formelt har suppleret min 25 år gamle viden.

Lad mig derfor slå fast
- at fransk som undervisningsfag har vist sig relevant,
- at det aldrig glemmes helt, selv ved at ligge hengemt i mange år, 
- at det hurtigt kan genopfriskes til nødvendigt brug, og
- at det formentlig vil udgøre et godt grundlag for en fortsat under

visning på et senere tidspunkt.

Kai Hansen 

p.t•Bruxelles

DANISH MILITARY MISSION 

MILITARY COMMITTEE 

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

I1IO Brussel,» - ItLOlUM
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HVORFOR FRANSK ??????

Jeg startede med fransk som tilvalgsfag i 3. real for 15 år 
siden - og har også haft fransk i gymnasiet.

Siden da har Jeg kun talt lidt fransk - bl.a. med turister 
på besøg i Danmark. Jeg har også i forbindelse med Jobansøgninger haft 
brug for at kunne dokumentere mine franskkundskaber, men indtil for 2 
år sid»n havde jeg egentlig ikke forventet nogensinde at få særlig megen 
brug for det, og mente iøvrigt, at Jeg havde glemt meget mere, end jeg 
faktisk har.

Jeg er nu ansat i et miljø, hvor fransk er uundgåelig, og 
deltager 2 x 1 time om ugen i et genopfriskningskursus, som iøvrigt 
foregår på fransk. Det er utroligt, så meget man husker, når man kon
fronteres med det forskellige stof.

Nu bruger Jeg fransk næsten dagligt og bliver bedre og 
bedre til at begå mig. Jeg mener absolut, at de tre år i gymnasiet har 
givet mig et godt og solidt grundlag, og jeg synes, at fransk, som 
undervisningsfag, er yderst relevant i dag.

Susan Kristensen

P«, t. Bruxelles

efter gymnasiereformen

Man kan altså få brug 
for fransk?

Hanne Ellebæk

Helle Kærsager
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Idrætsaktiviteter

Frivillig idræt foregår hver dag (undtagen fredag) efter den 
normale skoletid. Interessen er fantastisk stor, der er næsten 
ingen grænser for, hvad der kan tilbydes (det skulle da lige være 
vandpolo). Basketball, volleyball, badminton og hockey var slag- 
numrene i det forløbne år - men også indendørs fodbold, håndbold 
og tennis var der interesserede elever til. Altså: du får en hal 
fyldt med redskaber, samt en af gymnasiets idrætslærere som vej
leder, så det er (næsten) kun din fantasi, der sætter grænser for 
ak tiviteterne.Forøvrigt bliver skolens styrketræningsrum også 
flittigt benyttet.
P.S. Glemte vi forresten at fortælle, at vi løber på ski og skøj
ter lige udenfor om vinteren.

I dræt s turneringer.
Som en konsekvens af de ideelle idrætsfaciliteter, deltager vi 
selvfølgelig i stort set alle gymnasieturneringer i Fyns amt, såsom 
fodbold, volleyball, basketball, håndbold, badminton, samt alter
nativ atletik. Udover alt dette laver vi flere interne turneringer 
i årets løb, hvor klasserne konkurrerer indbyrdes.

Idrætslærerne
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Adjunkt: "yngre" lærer i gymnasiet med mindre end 15 års an- 
cinnitet.

Administration: Se grundplan

Befordring : Elever, der bor 11 km eller mere fra skolen har 
adgang til gratis buskort, til DSB eller Faaborg Nærtrafik
afhængig af bopæl.
DSB-busserne passer om morgenen med 1. og 2.times begyndelse 
og afgår efter 6. og 7.time.
Nogle elever får kort til Faaborg Nærtrafik afhængig af bo
pæl; der er kun bus til l.time og efter 6.time.
Færgeforbindelser: Eleverne fra Avernakø, Bjørnø, Lyø og Ærø 
har alle adgang til at få kort til færgen, ligesom transport
en på øen betales, hvis der er offentligt transportmiddel, 
f.eks. ordinær rutebil eller skolebus; der ydes også trans
port med Faaborg Nærtrafik til og fra skolen.-

Bibliotek: Biblioteket er en arbejdsplads 
for skolens lærere og elever. Der foreta- 
også udlån af bøger og tidsskrifter, li
gesom vi hjælper med fremskaffelse af skrift
ligt materiale og informationer af enhver art. 
Af hensyn til øvrige brugere af biblioteket 
er der etableret et system af lånesedler, 
der skal udfyldes efter den fremgangsmåde, 
der er beskrevet på biblioteket, l.g-erne 
vil modtage introduktion til biblioteket 
i løbet ef den første måned. Lånefristen 
er 1 måned, så også andre lånere kan nyde 
godt af bibliotekets samling. Andet skrift
ligt materiale findes i bogdepoetet som 
klassesæt og i de forskellige fagdepoter. 
Henvendelse herom til faglæreren
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Bogdepot:

ÅBNINGSTID: Bogdepotet har fast åbningstid for lærere og ele
ver TIRSDAG - FREDAG i 3. frikvarter.

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

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.

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

Cykelparkering: Se grundplan

Dramagruppe ; Dramagruppen er en ren elevaktivitet. Medlemmer
ne samles uden for skoletiden og indøver forskellige stykker, 
der opføres ved passende lejligheder, som f.eks. revy til før
ste fest, enaktere v. Åbent Hus arrangement og Vise vers-af
ten. De har det i øvrigt sjovt!
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EDB-kursus: I l.g afholdes et 30-timers obligatorisk EDB-kur- 
sus, indenfor normal timeplanen. Det afsluttes normalt med et 
virksomhedsbesøg.

Ekskursioner: En ekskursion er en tur indenfor Danmarks græn
ser, der foretages i forbindelse med undervisningen og indgår 
i undervisningen på lige fod med det øvrige stof og er derfor 
obligatoriske. Der ydes fra skolen tilskud til rejse og en
tre' er m.v.

Elevråd: Elevrådet er et udvalg af elever og for elever. Det 
består af en repræsentant fra hver klasse, der vælges i beg. 
af et skoleår.
Af faste opgaver er der morgensamling 2 gange ugentligt, em
nedage, vise-versaften, Operation Dagsværk og lign. Derudov
er diskuterer de fællestimer, introduktion af l.g, aktivi
tetsdag og lign.

Erhvervskurser: Se artikel andetsteds.

Erhvervsvej ledning: 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. og 3.g) ialt 20 timer

Denne orientering har efter ministeriets bekendtgørelse til 
formål "at hjælpe eleverne med at forbedre deres valg af ud
dannelse og erhverv ved at give dem kendskab til valgmulig
hederne og bistå dem med at skaffe sig klarhed over egne for
udsætninger 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 om 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 stu
diemæssig, 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, støtteundervis
ning, bistandskontoret o.a.), der måtte ønskes inddraget.

Nærmere oplysning om placering af orienteringstimerne for de 
nye l.g-ere samt studievejlederens træffetider sker ved opslag 
ved skoleårets start.
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Ferier + fridage:

Sommerferie - onsdag den 05.08.87
Efterårsferie lørdag den 17.10.87 - søndag den 25.10.87
Juleferie onsdag den 23.12.87 - søndag den 03.01.88
Vinterferie lørdag den 20.02.88 - søndag den 28.02.88
Påskeferie torsdag den 31.03.88 - tirsdag den 05.04.88
St. Bededag fredag den 29.04.88
Kr. Himmelfartsdag torsdag den 12.05.88
Pinseferie lørdag den 21.05.88 - mandag den 23.05.88
Sommerferie lørdag den 18.06.88

Alle nævnte dage er fridage

Fester:
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 ide, er det festudvalgets opgave at gennemføre den.

Udover dette sørger festudvalget for alt praktisk: 01, vin 
spisning, oprydning og vigtigst: MUSIK. Musikken er festud
valgets problem - der er aldrig penge nok; men der er kun en 
løsning på det problem:

KOM TIL FESTERNE!!!!!

Festudvalget

Filmklub: Til et rigtigt gymnasium hører en rigtig filmklub, 
og det har Faaborg Gymnasium selvfølgelig.
Faaborg Gymnasiums filmfremvisningsforening for gymnasieelev
er, forkortet F.G.F.F.F.F.G. har gennem årene vist mange gode 
film og repertoiret spænder lige fra stumfilmen Jeanne D‘arc 
af T.H.Dreyer over den samfundsrelevante Silkwood til Monty 
Python og Mel Brooks og til alle film har der været tilskuere. 
Vi forhandler i øjeblikket med ZDF og DR om eneretten til vo
res kommende film, da disse selskaber er begyndt at gentage 
vores succes at sende samme film 1-2 uger efter. De kunne gå 
hen at blive konkurrenter.
Vi håber at den kommende sæson vil blive lige så god som de 
foregående. Vi vil i hvert fald gøre vores til det. Men dette 
kan kun ske hvis kantinen, Orla, Bent og kontoret vil være 
lige så hjælpsomme, som de har været hidtil.

Ulrik 2z
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Forberedelseskurset: Faaborg Forberedelseskursus har til huse 
i C-fløjen i samme bygning som Gymnasiet. Se grundplan.

Forsømmelser og fravar: Ethvert fravær fra timerne v. sygdom, 
eller fritagelse af anden årsag registreres i lærernes for
sømmelsesprotokol og medgår i udregningen af elevens samlede 
forsømmelser.

Ved forsømmelser gælder følgende: 1.mødedag efter forsømmel
se afleveres på kontoret en hvid forsømmelsesseddel (fås på 
kontoret), med oplysning om forsømmelsens årsag og varighed. 
For elever under 18 år skal forsømmelsessedler underskrives 
af en af forældrene, og hver elev bør derfor have 3-4 fra
værssedler liggende hjemme.
Varer forsømmelsen mere end en uge må hjemmet meddele skolen 
årsagen til forsømmelsen endnu mens den står på.
Elever, der bliver syge i skoletiden og ønsker at forlade sko
len, må meddele kontoret dette.

For alle elever gælder, at fritagelse for undervisning af an
dre grunde end sygdom, kun gives under særlige omstændigheder 
og kun efter personlig henvendelse til rektor - i disse til
fælde udfyldes en grøn fritagelsesseddel (underskrevet af for
ældrene hvis eleven er under 18 år).

Fritagelse for idræt gives normalt kun på grundlag af lægeat
test.
Hvis hindringen for fysisk aktivitet er umiddelbart indlysende 
(f.eks. ben eller arm i gips) kræves dog ikke dokumentation.

Forældrefond: En fond, der har mulighed for 1) at hjælpe en 
elev, der har økonomiske vanskeligheder og 2) at løse mindre 
opgaver til fælles glæde for eleverne.

Forældrekonsultation ; Se samtaleaften.

Forældremøde:(="Giraf"-møde) I begyndelsen af september af
holder skolen forældremøde for l.g. Tanken med mødet er, at 
forældrene møder hinanden og klassens lærere og ser skolen. 
Efter fælles velkomst og orientering fra Rektor, er aftenen 
planlagt af 1.g-klasserne selv.

Forårskoncert: Hver forår afholdes et musikalsk arrangement, 
der samtidig fungerer som "eksamen" i musik.

Frivillig undervisning; Udover de faste timer på skemaet til
bydes undervisning i musik, formning og idræt. Timerne afhold
es om eftermiddagen, og alle elever kan deltage.
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Fællesarrangementer/Fællestimer ; Arrangementer af tværfaglig 
karakter, som f.eks. foredrag, koncerter, film og hvortil der 
er mødepligt. Hvilke fællesarrangementer der skal afholdes 
besluttes i fællesudvalget.

Fællesudvalget: Fællesudvalget består af 4 elever (heraf fest
og elevrådsformandene), 4 lærere (heraf lærerrådsformanden) og 
rektor. Fællesudvalget beskæftiger sig med de ting, som kommer 
fra elevrådet, festudvalget, lærerrådet, skolerådet, fællesti
mer, og hvad der ellers kommer fra elev- og lærerside.

Fællesudvalget har lov til at vedtage eller forkaste de for
slag, som kommer fra de andre udvalg og råd, forstået på den 
måde, at fællesudvalget er det sted, hvor eleverne har størst 
direkte indflydelse på afgørelserne, da deres stemmer har sam
me vægt, som de øvrige.

Fåbben; Skoleblad - udgivet og redigeret af skolens elever.

Garderobe: Der forefindes garderobe i underetagen E-fløj.

Glemte sager: Hvis du har mistet en ting på skolen, så henvend 
dig til pedellen.
Skolen har ikke nogen tyveriforsikring, så eventuel erstatning 
må du ordne med din egen forsikring.
Drejer det sig om idrætstøj, kan det evt. være lagt i "glemme
kassen" i idrætshallen.

Grenvalg: I slutningen af l.g (februar-marts) vælger man hvil
ken gren, man vil følge i 2.og3.g. Som sproglig kan man vælge 
imellem tre grene nysproglig, samfundssproglig og musiksprog
lig. På den matematiske linje har vi fire grene: matematisk
fysisk, naturfaglig, samfundsfaglig og musikfaglig.

Heikendorf : Venskabsgymnasium i Kreiss Plön. Se speciel arti
kel .

Humanister: Lærere, der underviser i dansk, historie, oldtids
kundskab og fremmedsprog. Ofte benyttet som et skældsord fra 
de hårde hvidevarer (se disse).

Hårde hvidevarer: Betegnelse for fagene indenfor den natur-vi
denskabelige faggruppe (mat, fys, kemi ..........). Bruges af huma
nister.

Idrætshal ; Se grundplan. Sted, hvor der undervises i idræt, 
når der ikke holdes terminsprøver eller skriftlig eksamen.

Juleafslutning; Afholdes sidste skoledag før jul.
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Kantine: Der forefindes kantine på skolen. Selvafrydning er en 
forudsætning for at kantinepersonalet kan nå deres daglige ar
bejde.
I begyndelsen af hvert semester udarbejdes en plan over klas
ser, der har det overordnede oprydningsansvar.

Karaktergivning: Der gives karakterer i december måned og ved 
skoleårets afslutning. Det år, hvor faget afsluttes, gives 
tillige karakter i marts måned.

Klasselærer: En af klassens lærere, der har visse praktiske 
funktioner, som f.eks. oplæsning af skema, uddeling af karak
te rblade.

Klasserepræsentant: Hver klasse udpeger en repræsentant til 
elevrådet i starten af skoleåret.

Kor: Skolens kor er en del af den frivillige musik's aktivi
teter. Det øver en fast ugedag og optræder ved festlige lej- 
Iigheder.

Lanciers : (Lansje) Danses ved skolens årsfest samt om Ymer
brønden på 3.g'ernes sidste eksamensdag. (Se speciel artik
el) .
Kan også danses på Korsika (se speciel artikel).

Lektor: "Ældre" lærer der har mere end 15 års anciennitet.

Lærerforsamling: Lærerforsamlingen består af samtlige lærere 
ved skolen og indkaldes og ledes af rektor. Den behandler 
spørgsmål om elevernes forsømmelser og standpunkt og tager 
stilling til, hvordan skolen skal råde eleverne m.h.t. op
rykning i næste klasse.

Lærerråd: Lærerrådet består af skolens lærere, og behandler 
bl.a. sager om nyanskaffelser og undervisningsmidler, lige
som det fungerer som rådgiver i de sager hvor rektor har kom
petence .
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Morgensamling: Tirsdag og torsdag holdes der obligatorisk 
morgensamling i auditoriet efter l.time, under elevrådets 
ledelse.

Morgenunderholdninq: Hver fredag skiftes klasserne til at 
lave seriøs underholdning i et af de første frikvarterer.

Mødepligt: Alle elever har i henhold til ministerielle bestem
melser mødepligt.
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 ferieri

Nydelsesmidler: 01 og vin sælges ved festerne, men er ellers 
forbudt på skolen!

Nærtrafik: Tilskud til nærtrafik, (se befordring)

Operation Dagsværk; Se speciel artikel.

Opslagstavler: Kontorets opslagstavle befinder sig i undereta
gen overfor garderoben. Her opslås de daglige skemaændringer, 
meddelelse om fællestimer og meget andet.

Pedeller: Orla og Bent har kontor ved siden af kantinen. De 
opholder sig på skolen, hvis de ikke er til brandudrykning. 
På deres kontor opbevares bl.a. glemte sager.

Pløn: Fyns Amts venskabsamt i Tyskland. Her ligger også vores 
venskabsgymnasium i Heikendorf (se artikel).

Pædagogisk værksted: Anvendes af lærere til fremstilling af 
eget undervisningsmateriale. Elever har kun adgang i følge med 
faglærer.

Quo vadis? (Hvor går du hen?) Titel på film, der ikk’ er vist i 
F.G.F.F.F.F.G. (=fiImklubben) - herudover er det latin og el
lers et område studievejlederne vil tage sig af.

Rektor: Skolens leder!

Reeksamination: En gymnasieelev i et fag som afsluttes efter 
1. eller 2.g har opnået en årskarakter på mindst 5 og i første 
omgang får eksamenskarakteren 00 eller 03, kan få reeksamina
tion i aug./sept. Det er reeksaminationskarakteren, der tæl
ler.
Såfremt årskarakteren er 00 eller 03 og faget ikke udtages til 
eksamen, kan eleven (1. eller 2.g) forlange at blive eksamine
ret i aug./sept. Det er reeksaminationskarakteren, der tæller.



Ringetider:

1. time 8.00 - 8.45
2. time 8.55 — 9.40
3. time 9.50 — 10.35
4 . time 10.45 — 11.30

FROKOST
5. time 12.00 — 12.45
6. time 12.50 — 13.35
7. time 13.45 — 14.30

Samtaleaften; I forbindelse med karaktergivningen i december 
afholdes i starten af januar en samtaleaften, hvor forældre og 
elever har mulighed for at træffe skolens lærere.
Der bliver mulighed for at reservere tid, så man undgår unødig 
ventetid.

Råd og udvalg: Elevråd (se under dette) 
Lærerråd (se under dette) 
Skoleråd: 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 knyt
tet til skolen.

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

c. Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og 
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 udtalelse og stille forslag til 
amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

SKOLERÅDET v/FAABORG GYMNASIUM 1986/87

Ingerlise Paustian valgt af amtsrådet
Gerhard Hillerup valgt af skolens forældrekreds
Vibeke Schultz-Nielsen ’* ” " "
Povl Marstal rektor
Lars Nivaa lærerrådsformand
Karen Dreyer Jørgensen medlem af lærerrådet
Thomas H. Christensen valgt af skolens elever
Kathrine Aabye Madsen " " " "
Orla H. Nielsen valgt af det teknisk/administrative

personale.

Skolens forskellige udvalg: Biblioteksudvalg, festudvalg, 
ekskursionsudvalg, kantineudvalg, fællesudvalg, fastlægger 
retningslinier for hvert deres område og består af repræsen
tanter for de berørte grupper. DGS - GLO: Større elevorgani
sationer, der i starten af skoleåret præsenterer sig i en 
fællestime.
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Skoleblad: Hedder på Faaborg Gymnasium Fåbben.

Studenterfest: Afholdes på translokationsdagen for de nybag
te studenter og deres forældre og søskende.

Studiekredse : Fællesudvalget kan godkende studiekredse i rele
vante emner. I år er der afholdt studiekreds i Psykologi/drøm- 
metydning (KG) og skak (KP).

Studieture: Udlandsrejser af ca. en uges varighed, der ligesom 
ekskursioner, indgår i undervisning og eksamenspensum. Der yd
es ikke tilskud til eleverne, dog kan forældrefonden træde til 
i særlige tilfælde.

Studievejledning: se erhvervsvejledning

Støttemuligheder:

Elever under 18 år : Ungdomsydelse.

For elever under 18 år er der mulighed for at søge ungdomsyd
else, hvis størrelse afhænger af forsørgerindtægt og kommune.

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 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 SU, men beløbet er afhængig af for
sørgerens socialindkomst og ansøgerens egen indtægt og evt. 
formue.

Ansøgning foregår gennem stipendienævnet ved Faaborg Gymnasi
um. Stipendienævnet består af 6 personer (Rektor, Inger Fla
mand, Anne K. Primdahl og 3 elever).

Udlevering af ansøgningsskemaer og vejledning foregår fra kon
toret.
Tidspunkter og frister for udlevering og aflevering vil blive 
bekendtgjort ved morgensamling og opslag.

MEN TIDSFRISTEN BØR OVERHOLDESI
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Telefonlister: Ved skoleårets start udfylder hver stamklasse 
og grenklasse en telefonliste med telefonnumre på samtlige e- 
lever, som benyttes ved aflysning af undervisning.

Terminsprøver: I 3.g afholdes i november og marts skr. prøver 
i dansk og de enkelte grenes hovedfag.
Prøverne er vejledende for karaktergivningen.
Prøverne i november afholdes i klasselokaler i A-fløjen, mens 
martsterminsprøverne afholdes i idrætshallen, som også er 
remmen om den skr. studentereksamen.

Translokation: Den officielle overrækkelse af eksamensbevis.

Uddannelsesdag; Er omtalt under erhvervsvejledning.

Undervisning: Den normale betegnelse for aktivitet mellem fri
kvartererne .

Video-udstyr; Skolen har videooptageudstyr, som kan benyttes i 
undervisningen.

Virksomhedsbesøg ; Småekskursioner til virksomheder bl.a. i 
forbindelse med 30-timers EDB-kursus.

Vlse-vers aften: Arligt tilbagevendende begivenhed - se sær
skilt artikel.

XYZ: Betegnelse for matematiske stamklasser, de tilsvarende 
sproglige er a og b.

Ymerbrønd - se artikel om Lanciers om Ymerbrønden.

ZZZZZZZZZZZZZZZ

Æ: Ændring af skema - bekendtgøres på opslagstavlen.

Ø-tilskud: Amtsrådet har vedtaget, at der kan ydes tilskud til 
ophold og forplejning samt til hjemrejse i week-ends til e- 
lever, som er hjemmehørende på øer i det fynske område, der 
kun har færgeforbindelse med Fyn, men som på grund af deres 
videreuddannelse har taget bopæl på eller i nærheden af uddan
nelsesstedet.
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Særskilt ansøgningsskema og nærmere oplysning fås på skolens 
kontor. Særskilte regler for elever hjemmehørende på Ærø. Nær
mere oplysninger herom ved henvendelse til kommunen.

Abent-hus: De sidste 2 år har skolen holdt en åbent-hus dag, 
hvor alle interesserede kunne danne sig et indtryk af gymnasi
ets hverdag (se særskilt artikel) .

Arsfest: Afholdes hvert år i april for skolens elever, for
ældre samt gamle elever.

Årsprøve : I 1. og 2.g afholdes der ved skoleårets afslutning 
skr. og mdt. prøver i udvalgte fag.

A benyttes i øvrigt ikke meget da Faaborg staves med 2 aa'er.
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