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Forord
Hvad giver Gymnasiet:

Gymnasiet er en gammel skoleform, hvad der er noget ganske
andet end en forældet! Gennem århundrederne har gymnasiet
formået at følge med tiden, at opfatte strømningerne og klogeligt afvente en afklaring, for derefter at justere sin form
og sit indhold.
Når Ig møder efter sommerferien i år realiseres en ny reform,
der fornyer strukturen, ajourfører de nuværende fags indhold
og indfører nye fag. Den nye struktur tillader tilmed, at
flere nye fag uden problemer kan indpasses i fagrækken.
Ideen i ref ormen er for det første, at eleverne går sammen
i hele Ig og 2g på nær 4 timer. Det rummer mange fordele for
klassen og for fagenes samarbejdsmuligheder. For det andet
bliver tilvalget mere fleksibelt end nu: den enkelte elev
kan i højere grad selv sætte fagkombinationerne i sin studen
tereksamen sammen.- Reformen rummer således en række fremskridt

Men hvad er det centrale i at vælge gymnasiet:

Gymnasiet skaber en ramme omkring tre væsentlige år i de unges
liv. Rammen giver den tryghed, der er en forudsætning for
at udnytte tiden godt. Kan man skabe et sted, hvor de unge
befinder sig godt, har man skabt den største forudsætning
for at lære noget. Tryghed skaber man ved at tro på den unge
og deres muligheder. Vælger man bevidst at stole på de unge
og behandle dem som voksne mennesker, viser erfaringen at
de 98 pct. svarer igen med at være tilliden værdig.

Har man skabt trygheden, viser en anden af gymnasiets store
kvaliteter sig: gymnasiet åbner et utal af vinduer for de
unge.
Enhver elev kan hurtigt indse, at et kapitel i en af
lærebøgerne kunne gøres til genstand for et helt livs intense
studier. Den vågne elev indser, at jo mere man lærer i gymna
siet, jo mere bliver man klar over, hvor lidt man ved! Det
er Sokrates på en anden måde: han hævder, at summen af den
menneskelige visdom er nul. Det skulle nødigt blive resultatet
af tre år i gymnasiet! Men forståelsen af, at hvert nyt vindue,
gymnasiet åbner, er en ny verden, og at man ved så lidt, er
et godt resultat. En tredie kvalitet er at gymnasiet skaber
uni versalværktøjet,
velegnet til at gå løs på opgaver, vi
end ikke kender endnu, og velegnet til en forståelse af de
fænomener, man møder i sin tilværelse.
En fjerde kvalitet er gymnasiets muligheder for at give gode
arbejdsvaner.
Det er en kvalitet, gymnasiet satser på ved
s i ne mange arbejdsformer.

Arbejdet med at give gode arbejdsvaner forstærkes iøvrigt
af, at reformen indfører en større skriftlig opgave i 3g,
en stillet opgave indenfor et selvvalgt speciale. Her indfører
gymnasiet altså et af HF's gode træk.
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Det helt væsentlige ved gymnasiet er altså for mig de holdnin
gs, gymnasiet giver de unge muligheder for at danne sig. Jeg
har flere gange nævnt, at gymnasiet slår en række vinduer op.
Vinduer
forudsætter en bygning.
Det er efter min mening
gymnasiets fornemste særkende at levere stenene til elevens
individuelle bygning. Gymnasiet skal lægge bunker af mursten
for fødderne af eleverne og så lære dem, at de selv må vælge
stenene til netop deres hus. Lærere må godt have holdninger
og vise dem, men lærere må ikke være murerhåndlangere med
netop deres ynd1 ingssten.
Gymnasiet
skal
have alle slags
sten, så enhver frit kan bygge sit hus, som man vil.
På den baggrund byder Faaborg Gymnasium sine nye elever velkom
men med ønsket om, at hver enkelt elev vil se mulighederne og
gribe sin chance for at skabe tre meningsfyldte og givende år.
Marstal
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Ansatte ved Faaborg Gymnasium

Niels Andersen (NA)
lektor, mat/fys

Jørgen Bech (Be)
lektor, kemi/fys

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

Gert Christiansen (GC)
adj. geo/samf.bibi.tils.

Birthe Dahl (BD)
adjunkt eng/mus

Carsten Dilling (CD)
adjunkt, da/idræt,AV-insp

Hanne Ellebæk (HE)
adjunkt, fr/ty

Stig Gohs (SG)
adjunkt, mat/data

Kirsten Gosvig (KG)
adj unkt, da/fr
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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

Helle Kærsager (HK)
adj.,fr/idræt,inspektor

Jens Juel Larsen (JJ)
adjunkt, hist/geo

Povl Marstal (R)
rektor, da/old

Erik Mosegaard (EM)
adjunkt, mat/fys
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Marie Moth-Poulsen (MM)
adjunkt, da/idræt

Frank Nielsen (FN)
adjunkt, bio/kemi
boginspektor

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

Viola Pedersen (VP)
adjunkt, ty/eng

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

Anne Kirstine Primdahl AP
adj. geo. studievejl.

Erik Thansen (ET)
adjunkt,samf./hist

Inger Vinther (TV)
adjunkt, bio/form

Flenming Østergaard (Fø)
adjunkt, da/idræt
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Vikarer
cand. mag. Kirsten Skougaard, musik

cand. mag. Gitte Schelde

, musik

cand. mag. Søren Andersen

, da/eng.

Teknisk-administrativt personale (TAP-er)

Birthe Aarre (BAA)
ass./sekretær

Ann-Mari Jespersen (AMI)
kantinemedhjælper

Rie Andersen (AA)
kantinebestyrer

Orla H. Nielsen (OHN)
pedel

Inger Flamand (Fl)
ass./sekretær

Bent Brændholm Petersen
(BB), pedelmedhjælper,
sik.repr.
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Matematiske studenter 1987
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Bagerste række:

2. række

Lars Brun Madsen
Jan Guldager Jørgensen
Simon Boyer
Gordon Gran
Jan Helskov Hansen
Jacob Atzen
Torben Hadberg
Malene Roost
Helle Kragelund
Michael Henriksen
Michael Fuglsang Andersen
Jakob Rasmussen
Mads Fredslund
Anders Møller Nielsen
Lars Munk Andersen
Mikkel Østergaard
Wigan Rasmussen

Michael Mørch
Ulla Jørgensen
Kim Sander
Ole Grube
Leila Tolderlund
Henrik Larsen
Majbritt Hedegaard
Hilde Jespersen
Birthe Vølund
Rikke Rasmussen
Gitte Bech
Jane Jensen
Maybritt Nielsen
Pia Harbo Jensen
Thomas Nielsen
Mark Jochumsen

3. række

1. række

Anette Erfuhrt
Trine Kock
Steffen Mortensen
Søren Thrane
Irene Johansen
Mette Skovgaard Hansen
Dorthe Pelle
Lotte Lambertsen
Susanne Hansen
Pia Sellerup
Anne Søltoft
Nina Sinding Nellemann
Lene Mikkelsen
Anette Krogh
Eva Madsen
Bo Sørensen

Anne Søkilde
Lene Gjerløv
Annie Kroman
Christina Geisler Pedersen
Vibeke Johansen
Dorthe Jørgensen
Gorm Møller
Morten Skovrup
Michael Hartmann
Karen Filskov

Sproglige studenter 1987
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Bagerste række

2, række

Mira Gregers Jørgensen
Christian Hanak-Hammerl
Morten S. Pedersen
Hans Chr. Ægidius
Karen Nedergaard Hansen
Anette Nordenbæk

Charlotte Andersen
Charlotte Stougaard
Bente Kærgaard
Kirsten Gråbæk
Helle Nielsen
Hanne Sørensen
Mette Lolk
Dorthe Jensen

3. række

1, række

Tina Bonde Hansen
Lone Jensen
Anne Madsen
Gitte Larsen Hansen
Hanne Berg Kristensen
Maibrit Linnemann
Dorthe Sivertsen
Anne Marie Skov Christensen
Mette Kløverpris

Lise Post
Charlotte Fog Nielsen
Tine Juel Andersen
Birgitte Rasmussen
Anne Jensen
Pernille Bundgaard
Tina Bach
Inger Ch. Møller
Søren Haugaard

GO

Skolens elever 87/88
3a

3z

Amtoft, Pia Irene
Andersen, Anne Birgitte Bylund
Blommegård, Anita
Bonde, Lars Vous
Busk, Anders
Enevoldsen, Malene
Finken, Pia Marie
Frederiksen, Eva Charlotte
Hansen, Helle Janke
Langer, Bo
Larsen, Pernille Siv Kjær
Larsen, Susanne Helding
Nielsen, Rikke Schultz
Nielsen, Tina Nathalie Lund
Rasmussen, Julie Sinkbæk
Rasmussen, Tina
Schmidt, Lene

Brorsen, Peter William
Christensen, Bettina
Christensen, Janne
Filipsen, Ulrik Rothe
Hansen, Betina Falk
Jensen, Ann Dorte Storm
Lauridsen, Dan Hvolgaard
Marschall, Ulrik Høgh
Nielsen, Niels Christian
Nielsen, Susanne Kistrup
RulIhøj, Jonna
Rullhøj, Sonja
Thellersen, Thomas
Thiesson, John Peder

3x

Aagard, Lars
Abramsson, Glenn
Atzen, Lise
Christensen, Christian Diget
Clausen, Heidi
Hansen, Michael Bjørn
Hansen, Mikkel Bøgelund
Jensen, Jette Gunther
Larsen, Christina Wichmann
Lydolph, Tine Charlotte
Madsen, Ole Feder
Madsen, Ulrik Torp
Pedersen, Dorthe Lunddahl
Ploug, Erik
Thomsen, Solveig

3y
Bendrup, Lars Finding Gerster
Christensen, Karen
Eriksen, Else
Hviid, Labs Bjergegaard
Ludvigsen, Susanne Pia
Munkedal, Tine
Nielsen, Annette
Olesen, Lotte Opstrup
Rindebæk, Per
Sawahata, Hideo
Egdal, Pernille
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2a
Buch, Vivian
Christensen, Lene
Høvsgaard, Thomas
Dam, Jakob
Hansen, Gitte Bergerud
Haugaard, Mette
Jørgensen, Claus Skytte
Krogh, Thomas 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 Bermejo
Ægidius, Karen Lehrmann
Østergaard, Stine
Prive, Andrea Janne

2bx

2z

Cabrera, Radhames Alfonso
Clemmensen, Anne
Gjerløv, Helle
Gothen, Josephine Beier
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, Linda Juul
Maibom, Tine Lefoli
Schmidt-Petersen, Katrine

Andersen, Steen Kjærgaard
Brinkmann, Bo Saxdorff
Christensen, Ulla Valentin
Christiansen, Per
Grønlykke, Jeppe Andreas
Harboe, Rene Frimodt
Hovmand, Hans-Christian
Jepsen, Inge Christina
Johansen, Hans Aagaard
Jørgensen, Henrik Gram
Klausen, Claus Bulch
Kristensen, Anja
Kyed, Anders Peter
Larsen, Karen-Louise Ploug
Neumann, Heidi Papp
Pedersen, Anna-Kathrine Langgaard
Petersen, Alexander Højlund
Rasmussen, Helle
Rasmussen, Jørgen Brigsted
Rasmussen, Winnie Heidi Thorsted
Søndermark, Hanne Skjønaa

Kristiansen, Brian Edmund
Olsen, Jan Nørregaard
Sachse, Louise
Sinnerup, Søren Helding
Togeby, Susanne Gottlieb
Vejlemark, Lars

Aalund, Berit Skytte
Berner, Ditlev Alexander
Buchhave, Trine
Ditlevsen, Olav Ellegaard
Eskildsen, Klaus
Hole, Mads
Holm, Lene Barrett
Jensen, Berit Skoviod
Jensen, Lisbet Damm
Jensen, Rune Lund
Jørgensen, Heine
Jørgensen, Susanne
Jørgensen, Thomas Kirkegaard
Kiersgaard, Maja
Kristensen, Jakob
Mø Iler, Finn
Møller, Lotte
Nielsen, Peter Lundsgaard
Pedersen, Jens Aage
Pedersen, Ulla Norsgaard
Rasmussen, Tina Skjærbæk
Sabra, Mads Christian
Skov, Charlotte
Tagei, Mads
Thiesson, Pia Malene
Wiggers, Christian Bille

Andersen, Claus Kildevæld
Ascot, Susan
Bennebjerg, Dorte
Christiansen, Sanne Rikke
Ferdinand, Lise
Hansen, Jeanette
Hansen, Tommy
Hicks, John
Jensen, Lisbeth Kongsgaard
Jensen-Maar, Jacob
Kej, Hanne
Køster, Synne Mejer
Larsen, Brian Bo
Milland, Mette
Munk-Andersen, Jens
Møller, Jane
Olsen, Leno Gramstrup
Pedersen, Sandy
Petersen, Camilla Constance Grenaa
Rasmussen, Anne
Stricker-Petersen, Anders
Tangjaruwatanachai, Rattana
Truelsen, Søren Lomborg
Wiberg, Maja
Østergaard, Charlotte Husted
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Bang, Jesper Koppel
Boisen, Malene Stage
Brunse, Pernille
Christoffersen, Britt
Clausen, Merethe
Hansen, Anette
Hansen, Pia Bøgebjerg
Hansen, Stefan Bruhn
Jakobsen, Jannie Ilium
Jørgensen, Lene Haugegaard
Jørgensen, Tina Bech
Ketcher, Brock Wayne
Knudsen, Jacob
Koefoed, Birgitte Dybendal
Larsen, Ane
Larsen, Irene
Larsen, Svend Mikael
Madsen, Jørgen Møller
Nielsen, Charlotte
Rasmussen, Anders Borg
Rehnberg, Anja Babette
Schultz-Nielsen, Anne
Thomsen, Pia Birgitte
Vorm, Mette
Wagner, Thomas

Andersen, Susanne Hiul
Bech, Jacob Lillelund
Friis, Emil Chresten
Hansen, Kirsten tang
Hansen, Morten Skovgaard
Henriksen,Christian
Ingevold, Tine
Jensen, Bo
Kallehauge, Gert
Kjeldsen, Rikke
Kristiansen, Torben
Krog, Søren
Larsen, Karen Marie Skjønaa
Larsen, Stefan Uffe
Nordenbæk, Susanne
Nørgaard, Jeppe
Olsen, Lars Nørregaard
Pedersen, Steen Birkelund
Ploug-Sørensen, Birgitte
Rasmussen, Helle Merete
Schultz, Hans Jørgen
Sørensen, Mette Broholm
Tholle, Jakob
Tornhøj, Bodil
Tornhøj, Inge
Torup, Rune
Østergaard, Charlotte

Christensen, Allan Mønster
Christensen, Mads Jørgen
Dam, Trine Husted
Eriksen, Henning
Filipsen, Christian Rothe
Hansen, Jacob Bo
Hansen, Tom Lysemose
Hartmann, Marianne
Johansson, Trine
Jørgensen, Pia
Larsen, Pernille Langkil.de
Larsen, Pemil le Wichmann
Larsen, Pia Male Kjær
Lund, Stine
Madsen, Lars Christian
Møl 1er, Dl la Kristinr
N i e I sen , Kurt,
Poulsen, Christina Ræb i Id
Rasmussen, Jesper Aksglæde
Rasmussen, Vivian Møller
Schou, Christoffer Peter
Sørensen, Charlotte Maria
Sørensen, Martin Bo
Sørensen, Rene
Wibholm, Esben
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Skolens dagligdag
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Skolens kalender 1987
AUGUST

6.
7.
10.
19.
25.

Første skoledag efter sommerferien - introduktionsarrangement
Introduktionsarrangement - aftenfest
3xy zN på ekskursion på Fanø hele ugen med AP + IV
Fællestime : Overlæge dr.med. Fl. Brandrup om AIDS
Filmklub

SEPTEMBER
2.
14.
17.
22.
22.

23.
24.
25.
25.
29.
29.
29.

Forældreaften for Ig med forældre
Skolens kunstner, Jørn Rønnau, besøger skolen
2abMN på ekskursion til Øm Kloster med KD
ly til alternativt idrætsstævne på Odense Universitet
Tyske elever + 3axzM, 2x, 3aN i Odense hele dagen med
VP,HE,JB
3axzM, 2x, 3aN følger tyskerne til færgen sammen med VP og HE
Planlægning af emneuge - pædagogisk dag
Fællestime med pianisten Mogens Dalsgaard
Skolens fødselsdag
3aS + AP på ekskursion til Stenstrup og omegn
KFS-sekretæren besøger skolen
Skolens pigefodboldhold spiller kamp på og mod Mulerne

OKTOBER
Faaborg nye kommunaldirektør, Søren Theilade, besøger skolen
Elevf est
Fællestime: Mr. Hudson, erfaringer fra 4 lande
Fodboldturnering, drenge mod Mulerne på Mulerne
Skolen har besøg af elever fra V. Skerninge
Filmklubben viser filmen "Subway"
3z rejser til Prag med LN og CD
3a rejser til Prag med LN, CD, 3x rejser til Tunesien med
HK og JB og 3y rejser til Rom med KD og ET
12. Emneuge
16. Trimdag
28. Fællestime med elevorganisationerne
1.
2.
5.
5.
5.
6.
9.
12.

NOVEMBER

3.
6.
9
13.
14.
16
17.
18.
19.
20.
26.
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SVUF-dag for 3g
Fællestime for 3g, filmen "Vinterbørn"
Fællestime for 1. og 2g, filmen "Vinterbørn"
Fællestime med Jørn Rønnau
Formningsprojekt for udvalgte elever m. Jørn Rønnau
Pigerne til håndboldstævne på Tornbjerg
Håndbold drenge mod Herlufsholm
Filmklub
3xyzS på ekskursion i København med JJ og ET
H
h
H
h
H
h
h
ti
h
Vise-vers aften

DECEMBER

7.
8.
9.
11.
14.
14.
15.
22.

Syng-sammen arrangement
Badmintonstævne her på skolen
Drenge til Basket-stævne
Julefest
3aN på ekskursion til København med BD
Besøg af elever fra Pontoppidanskolen
Pigebaskethold til Tornbjerg
Juleafslutning

1988
JANUAR

4.
11.
14.
19.
20.
22.
22.
27.

Første skoledag efter juleferien
Skolens badmintonhold spiller semifinaler i Kolding
Forældrekonsultation
FiImklub
Drenge volley turnering på Tornbjerg
Ib på Virksomhedsbesøg på Fyns Amts Avis i Svendborg
2abS+3aN biografbesøg i Odense med BD
3g piger til vol ley turnering i Ringe

FEBRUAR

6. Åbent Hus
9. Orienteringsmøde for kommende Ig
10. 5a på ekskursion til København med GC, JJ
10. ly på virksomhedsbesøg
10. Volleystævne, mellemrunde, afholdes her
11. 3a ekskursion til København med GC, JJ
12."
"
"
"
"
"
"
12. Fastelavnsfest
17. 3aS med GC på "ekskursion" til Amtssparekassen, GC
18. DGS orienterer
18. 2abS på ekskursion til retten i Faaborg med ET
18. Orienteringsmøde i Søby om Ig
19. Vinterferie til den
28
"
"

MARTS
1.
4.
14.
17.
18.
23.
24.
2 5.
24.
31.

Grenvalgsorienteringsmøde
3xyzS på ekskursion til Skærbæk med GC
. Studieorienterende møde for 2g
Fællestime: Hussein Shehadek fortæller om arabisk/is1 ami sk
kultur
3g' s piger finalestævne volley, Vejle
2xyzS på ekskursion med GC og SG i København
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3z på ekskursion med GL
Påskeferie
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APRIL
06.
08.
11.
12.
13.
18
25
28
29

Første skoledag efter påskeferien
Arsfest kl. 19.00
2abMN på Brahetrolleborg Slot med KO
Volley-aften - gymnasielærere her på skolen
Ix på EDB-ekskursion med KG og GC
.- 20. la i Hamburg med GC og HE
.- 27. 2abMN på ekskursion til København med KD
. Forårskoncert
. St. Bededag

MAJ

04. Sidste skoledag for 3g
09.-13. Skriftlig studentereksamen
12
. Kr. Himmelfartsdag
17
. Sidste skoledag for 1. og 2g
18
.-20. Skriftlige årsprøver for 1. og 2g
21
.-23. Pinseferie
24. Første mundtlige eksamensdag for 3g
25. Første mulige årsprøvedag for 1. og 2g
30. Første mulige studentereksamensdag for 1. og 2g
JUNI

05
15.
16.
17.
18.

.- Grundlovsdag
Sidste mulige eksamensdag
Optagelsesprøve - lærerforsamling
Translokation - dimission - studenterfest
Første dag i sommerferien

AUGUST

04.

20

1. skoledag efter sommerferien

Plan over skolen

21

Formning
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Musikaktiviteter
Mualkaktlviteterne har 1 det forlobne år varet mangfoldige.
Muaikgrenen er konet for at blive, hvilket i sig aelv har
bidraget meget både til daglig og ved apeclelle lejligheder.

Bl.a. har 2.mua arrangeret en ayng-sammen-aften i adventatiden, og 3.mue har medvirket vad byens kulturdage og ved

Faaborgmeaaen 1 efteråret.
3.mue har 1 foråret 87 varet på en inspirerende ekskursion til
Århus, hvor de fik indblik i, hvad det vil sige at etuders
musik på universitetet, ligesom en rakke elektronausikarrange-

menter gav eleverne nogle spandende oplevelser - uden at de
dog har kastet sig ud i vilde eksperimenter på området bagefter.
De forskellige klasser, samaenspilsgrupper og koret har varet

i aktivitet på forskellige niveauer. Nogle elever benytter
mellemtimer, spisefrikvarteret og sammenspllatimer til
ret kraftige energiudladninger i det store musiklokale, mens

andre går mere afdampet til varks både hvad angår Indsats
og output.
Korarbejdet har varet raat af forskellige uheld 1 denne sason,
men vi har alligevel to mindre kor, som arbejder godt og som

aer frem til dels et korbeseg fra Borupgård gymnasium 1 april

dels til et aterre Carmina Burana-projekt på Fynaplan til ef

teråret. Desuden vil vi igen koble os på efterårets KOR 72-

arrangement, selv om vi p.g.a. overtegning ikke kom med sidste
år.
Resultaterne af gruppernes og klaaaernea arbejde har vi kunnet

nyde ved iser tre arrangementer, nemlig vise-verse-aftenen,
åbent-hus-dagen og forårskoncerten. Vise-verse-aftenen er

blevet en årligt tilbagevendende begivenhed med stor succes.
Elevrådet arrsngerer, alle konstellationer-af musikgrupper

deltager, og stemningen er uhejtidelig og afslappet. Aftenen
har indtil i år ligget i forårsterminen, men er blevet flyt

tet til efteråret for Ikke at kollidere med forårskoncerten.
Forårskoncerten, som er fagets officielle "eksamen", afholdtes

i 87 i forbindelse med skolens årsfeat og forlob fint. Pro
grammet var neget afvekslende - lige fra "Befal du dine veje"
a capella til et DSB-talekor og et sambaoptog. Koncerten var

også 3.mus. generalpreve 1 den kennende eksamens gruppesammenapll. Alt i alt et arrangement der klappede fint.
De fleste af skolens elever er på nuvarende tidspunkt 1 gang
med forberedelserne til dette åra forårskoncert, som får aln

egen aften d. 28.april og tegner til at blive en featlig
begivenhed med et meget varieret program.
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Idrætsaktiviteter

Frivillig idræt foregår hver dag (undtagen fredag) efter den nor
male skoletid. Interessen er fantastisk stor og der er næsten in
gen grænser for, hvad der kan tilbydes (det skulle da lige være

vandpolo). Basketball, volleyball, badminton og hochey var sam

men med indendørs fodbold slagnumrene i det forløbne Ar.
Altså : du får en hal fyldt med redskaber samt en af gymnasiets
idrætslærere som vejleder, så er det (næsten) kun din fantasi,

der sætter grænser for aktiviteterne. Forøvrigt bliver skolens

styrketræningsrum også flittigt benyttet.

Idrætsturnerinqeri
Som en konsekvens af de ideelle idrætsfaciliteter, deltager vi

selvfølgelig i stort set alle gymnasietumeringer i Fyns Amt,
såsom fodbold, håndbold, basketball, badminton, volleyball samt
alternativ atletik. I år klarede vi os videre til finalestævner-

ne i både badminton og volleyball.

Udover alt dette laver vi flere interne turneringer i årets
løb, hvor klasserne konkurrerer indbyrdes.

Idætslærerne
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Da 3z vætede Prag
Kvart i syv om morgenen (!) fredag den 9. oktober mødtes 3.z, LN og CD
på Odense Banegård.. Allerede
i
IC-toget
mod Fredericia hørtes flaskers
klirren og den sprødt knasende lyd
af Gammel-Dansk-glas. Turen fortsatte
i samme høje stil via Hamburg, Vest- og ØstBerlin, hvor der var nogle ti
mers spisepause. Pô det sidste stykke fra B-erlin til Prag havde vi fornø
jelsen af at dele tog med en mængde østtyskere på vej på ferie og tjekker
på vej hjem. Nogle af os snakkede med
både unge og gamle og endte- med at
få en invitation til at besøge Jiri, en atuderende med bopel i Prag.
Den spendende og anderledes
jernbanerejse sluttede med en lille omvej
af endnu uafklarede årsager. Vi vågnede til strålende solskin kl. 5 på en
gammel banegård, der viste sig at ligge 40 km uden for Prag, men ankom da
til Praha Holesovice lidt over 7.
Guiden
tog imod og fik bagagen i sik
kerhed inden vi slentrede en tur og fik det første vue udover “den Gyldne
Stad”, der dog som altid var dækket
af
en let dis (grundet kulfyring og
bilos - aldrig har vi set så mange
Skoda'er på en gang). Kl. 12 checkede
vi ind på Hotel Olympik, hvor de fleste af os prøvede at stabilisere vort
søvnunderskud, mens 5 drenge gik ud og etablerede kontakt med en hjælpsom
tjekke, der kunne anbefale et spisested,
der vistnok bød på dyresteg med
garniture. Det var ihvertfald
forholdsvis
delikat, hvad man ikke rigtig
kan sige om hotellets aftensmad. Lige herefter gik det i forrygende tempo
med sporvogn, metro (Prag har 3 linier)
og sporvogn igen til et af byens
nye kulturhuse, hvor vi så teatergruppen Imaginativ i en flot og original
forestilling med mime, dans og sang
akkompagneret af et dygtigt 4-mandsband.
Vi tog direkte hjem, da vi
skulle
op
til
morgenmad søndag kl. 8.00
(som hver dag). Da studieturens emne udover historie også omfattede idret
lagde vi turen ud omkring
Spartakiadestadion 'et, bygget til masseidret i
engang i 30'erne. Videre til et
tidligere
kloster, der nu er museum for
tjekkisk litteratur og brugt som
kulisse
til Mozart-fiImen Amadeus. Der
var gudstjeneste i den
tilhørende
katolske
kirke, med en stemning, der
kunne sætte en 200 år tilbage i
mellemeuropæisk tid. Ad snoede gader til
kongeborgen Hradcany, anlagt som
fæstning på et højdedrag knejsende over
byen og floden. På en, som
det
øvrige
på
slottet, velholdt restaurent
stiftede vi bekendtskab
med
nationaldrikkene
’•Slivovice1’ og "Karlovarska”, serveret i de nationale
kæmpeglas.
På vejen ned så vi op ad fæstningsmuren et lille hus, hvor Franz Kafka havde boet, men ingen følte sig
i form til andet end den sædvanlige sortbørs-proces:
"Wollen Sie wechseln ?" - "Wie viel ??". Hjem til friaften og besøg i den
berømte bryghuskælder U Flecku.
Mandag morgen med skrumlende sporvogn til superattraktionen Karlsbroen
med gamle og efterhånden temmelig
sorte sandstensstatuer. Efter den før
ste af mange barokkirker så vi
den
jødiske kirkegård, museet med børnetegningerne fra koncentrationslejren
Theresienstadt, synagogen og museet
for jødisk kultur. Vi nåede frem
til
den gamle rådhusplads med Jan Hus
monumentet og de kulisselignende
facader
en time for sent og vor sporty
65 årige guide påstod at vi var
det
sløveste hold, hun nogensinde havde
slæbt rundt. Men vi var også blevet forsinket af professionelle sortbørs
hajer, der bl.a. påduttede 3 af os
billetter til det verdensberømte "Laterna Magica-show" til tirsdag aften.
Så
fik vi endelig lov at finde en
grillbar, hvor man kunne blive
mæt
hurtigt og billigt. Pigerne skaffede
russisk champagne til før
middagen,
andre
blev
og ledte efter bohmisk
glas til souvenirs. Om aftenen spredte vi os. 4 drenge fandt ud til Jiri,
2 piger og lærerne var til klassisk koneret i Dvorak Music Hall og resten
var på endnu en fremragende ølstue
"U
5u
Tomas", hvor de mødte en flok
ungarere fra aftenen før.
Tirsdag lagdes hårdt ud med virksomhedsbesøg på en brødfabrik, hvor vi
fandt kilden til alle spisestedernes
små hårde 'kuvertbrød'. Iført hvide
kitler vandrede vi rundt og så socialistisk arbejdsmoral og faglig stolt
hed over de vesttyske automatovne.
Direkte
videre med bus, metro og tog
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til kejserborgen Karlstein, opført
i
1300-tallet, der for at se godt ud
ligger på en knold i et
bjergog
skov-rigt
område
ca. 40 km udenfor
Prag. Der havde vi efter en
hård
opstigning
(hårdere for visse end for
andre) fornøjelsen af at møde 3.a med JJ og HE. Aftenens "Laterne Magica"
show i det kæmpe Gottwald-kulturcenter
var
alle DMarkene værd. Vi fandt
ind til centrum igen og mødtes med
de andre på et “Video-disco”, hvor vi
iser traf en mængde andre
danskere,
inden
vi
tog hjem ad sære omveje.
Heldigvis kører Prag's taxier meget langt meget billigt.
Onsdag formiddag bød på nationalmuseet,
bygget i absolut svulstig ju
gendstil i 1880'erne, som et forsøg på tjekkisk selvhævdelse, mens landet
endnu var en del af Østrig-Ungarn.
På vej ned ad hovedstrøget Wencslaspladsen indhentede skæbnen os.
En
oversmart
type bondefangede os ved at
aflede Ulrik F.'s og Peters
opmærksomhed
med ordene ”Guck mal, eine detektive." Dette betød færre penge
til
eftermiddagen, der ellers var fri
til indkøb og udflugter på egen hånd. Aldrig, har Ulrik M. følt sig så be
tydningsfuld som denne sidstedags
aften
da han og flertallet af pigerne
var på "Intercontinental“ og
spise
FINT.
Hvornår oplever man ellers at
tjeneren hælder en sjat vin op og
lader en bedømme om de andre vil kunne
lide den - efter man har dyppet
fingrene
i
den frembårne skylleskål og
tørret dem i de lunede håndklæder? Alle fandt igen ned på "U Su Tomas“. I
metroen kunne undertegnede ikke lade
være at blære sig og fik en bøde på
100 Kcs (30 kr.) for at køre
op
med
rulletrappen i baglæns hugsiddende
stilling. Men vi kom da hjem til
hotellet,
hvor vi henslængte resten af
netten i den intime vinstue med hyggeviolinist, der havde ligget skjult i
kælderetagen. Dilling tryllede og fortalte!
Rimelig svært at have pakket
færdig
til 10.30 torsdag morgen, da der
var transfer til stationen, men vi nåede derud og med metro ind til cent
rum for at få brændt de sidste 'træpenge' af. Aldrig har så mange 3.z'ere
købt så mange klassiske plader og
spist så meget, de egentlig ikke havde
appetit til. 15.45 var næsten alle på Praha Hole., hvor der købtes mad og
drikke til hjemturen, der blev planmæssigt forsinket bl.a. grundet "Wagen
kaputt" i Warnemünde. Begge
veje
fik
vi
iøvrigt lærerige eksempler på
østtysk pas- og passager-kontrol,
især ved den tværsocialistiske grænse.
De fleste sov på færgen og i
den
danske
erstatningsvogn til København,
hvorfra vi lettere forsinkede
returnerede
til Sydfyn over middag, noget
'bombede' men også fulde af indtryk
fra
en virkelig spændende by og frø
en studietur hvorfra dette kun er nogle få håndplukkede erindringer.

med 3.z's tilladelse:
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Niels,

efter noter af Sonja

Det derude
Hvorfor sidder der to drenge med hver sin Hansa Export i venteværelset på Ny
borg færgehavn først på aftenen Lørdag d. 10/10-87?
Det er fordi 3.a på Faaborg Gymnasium skal på studietur til Prag, og de to
drenge, som forøvrigt hedder Lars og Anders, sidder såmænd og venter på deres
kammerater og lærere.
,
Så dukker lærerne op. Hanne Ellebæk og Jens "Julie" Larsen. De er kun lige
kommet indenfor i det komplet røgfri venteværelse, da Hanne begynder at brokke
sig over røggener, og at hun „ihvertfald bliver nødt til at gå udenfor, hvis
hun ikke vil pplages af dårlig hals resten af turen."
„Nå", tænkte de fre drenge i kor,„er dette linjen? Det skal nok blive hyg
geligt!" og humøret dalede et par grader. Men Gudskelov blev de klogere! Hvem
skulle tro, at det var Hanne, man skulle møde på hotelgangen et par aftener
senere iført smøg og champagneflaske tsk, tsk....0g hvem skulle tro, at det
var Hanne, der næste dag vågnede op med hovedet under armen og knyster på horn
hinden p.g.a. for meget............hvad ved jeg?
Alle mødte op på færgehavnen, og turen startede mod Prag.
Bortset fra at Lones negative indstilling overfor kommunismen udmøntede sig
i, at hun nægtede at åbne døren til sovekupéen, da vores pas skulle kontrol
leres, var der ingen problemer af betydning på turen ned.
Vi ankom Søndag d. 11/10 kl.20.00 og blev modtaget af en meget imødekommen
de guide - spørg bare Hanne - ved navn Peter.
Da vi havde sovet og havde indtaget et overdådigt morgenmåltid bestående af
spegepølse (99% fedt, 1% farve), te og kaffe, gik vi igang med programmet.
Turen gik om formiddagen til KZ-lejren Theresienstadt, hvortil en del dan
skere blev deporteret under krigen. - En meget stærk oplevelse.
Aftenen blev brugt til spisning og nydelse af Prags udmærkede og billige
"nektar".
Tirsdagen blev en bustur i Prags omegn. Vi så først nogle skuffende dryp
stenshuler, og siden besøgte de fleste af os middelalderborgen Karlstein. - På
dette tidspunkt var et par af pigerne desværre "stået af". Drypstenshulerne
havde været for meget for dem. Tirsdag aften blev klassen delt i 2. En kultu
rel og en gastronomisk del. Jeg selv tilhørte den gastronomiske del, og vi be
søgte overklassehotellet "Intercontinental". Vi blev - ved et mirakel!? - luk
ket og fandt ud af, at vi havde for få penge med. Det var ikke maden, men ape
ritiffen der kostede. Rikke var pinligt berørt over sine kammeraters klodsede
provinsmanerer.
De sidste to kulturelle oplevelser var en rundtur i Prag bl.a. med besøg på
præsidentpaladset og en tur i det alternative teater Laterna Magica. Den ople
velse findes beskrevet andetsteds....Jeg kan dog skrive, at det var her,Hanne
Ellebæk behandlede Jens Juel yderst uretfærdigt ved at "antyde", at han havde
været "uopmærksom" under forestillingen.
Turens højdepunkt må nok siges at være Lars Bondes one-man-show den sidste
aften. - Synd, han ikke selv oplevede det. Det varede 2,5 time og kan ikke be
skrives.
Hjemturen forløb fredeligt. Lone må have vænnet sig til forholdene!? og vi
kora til Nyborg Lørdag d. 17/17-87 om formiddagen. - Matte med rigerel

4N0WJ ÖU5K
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I Praha med en dagbog
-udpluk fra en kinabogs oplevelsesmættede blade.
Mandag d.

12

oktober

Aftenen var for mit vedkommende helliget pantomimespil.
Dem 00m ikke tog med i teatret ville spise på Inter Continental.
Vi tog sporvogn nr. 2o til ixlkanten af byen.
To pragtfulde fyre satte Vivaldi "De fire årstider"på grammofonen,
og mimede for os i Ih time, uden på ét tidspunkt at miste kontakten
med publikum.
De var fænomenale, kunne deres kram til fingerspidserne.
Stykket var vittigt, genialt og fyldt med hentydninger, der blev
fyret af som uskyldige "bemærkninger".

Torsdag d.

15

Tjekkisk kunst lever,
og lever stærkt.

Behersket eksperimenterende
Laterna Magika

fyldt med velværen
efter noget
der er lykkes

fuldt ud

- bare jeg kunne tegne,
eller
kunne skrive sådan.

Det var teater, pantomime, opera, ballet,

moderne eksperimenterende musik,

film, moderne kunst,

der smeltede sammen i en

storslået helhed.

Kulisserne var meget meget spændende, og selve kulturhuset,
hvor Laterna Magika holder til, er en pryd for det nye Praga

(stavemåden så jeg på en plakat ved kulturhuset).
Stykket tog udgangspunkt i Odysseén. Krydderier

dans,

som film,

tegnefilm og spændende musik var profesionelt smagt til,

således at Prag kunne servere en fænomenal dinner,
viste,

ringer .

De
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der tydeligt

at kunstnerne her ikke har mistet deres smag for udford

har det stærke,

smukke og grimme liv i behold.
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STUDIETUR TIL TUNESIEN.
Den 10.10.-87 kl.12.00 steg der fem friske unge mænd ind i en Tjæreborg-bus på havnen i
Svendborg. Resten af 3.x steg på i Odense. Efter et par timers kørsel med godt humør
var vi i Billund. Her fik vi lidt at spise og drikke inden vi gik ind i transithallen,
hvor vi fik provianteret. Som eneste 3.G-klasse fløj vi til bestemmelsesstedet, hvilket
var Sousse 2300 kilometer syd for Billund. I modsætning til de andre 3.G-klasser, som
brugte det meste af et døgn på transport, hver vej, sad vi x'ere kun i flyet i tre timer.
Kl. 19.30 steg vi ud af flyet og følte straks sydens varme på vore egne kroppe. I
starten troede vi, at varmen kom fra flyets jetmotorer, men da vi nåede tolden var tem
peraturen om muligt steget. Efter endt paskontrol kørte vi ud til luksushotellet Schehe
razade, som blev vores hjem i en uges tid. Efter endt indkvartering blev alle hotellets
faciliteter nøje undersøgt. (Især baren ved swimmingpoolen!!!)
De følgende dage blev brugt til at møde en helt anden kultur og mentalitet, end vi
var vant til. Allerede første dag satte vi livet på spil, ved at køre i taxa til det ugentlige kamelmarked. Begge dele ville straks være kendt ulovlige af Arbejdstilsynet,
Den danske Stat og retsvæsen, hvis lignende ting havde fundet sted i Danmark. Alle ta
xier var af mærket Peugeot 504. Årgang ukendt, men på den kedelige side af 1970. Plud
selig blev den gamle vittighed om kørekortsautomater aktuel for os. Men som sagt var
kamelmarkedet en lige så skrækindjagende oplevelse som taxierne. Her blev solgt alt
mellem himmel og jord; fra halvdøde æsler til gifteklare møer, samtidig med, at de hand
lende snød og stjal med arme og ben. Dette viste sig at være landets største erhverv.
To af dagene var vi på en safari arrangeret af Tjæreborg. På denne tur nåede vi rundt
til alle seværdighederne i Syd- og Midttunesien. Bl.a. så vi en berberlandsby, hvor de
boede i hul(l)er under jorden på grund af varmen. Vi var også ved verdens største salt
sø, som stadig blev brugt til udvinding af kogesalt. Efter at havde overnattet på ør
kenhotel red vi på dromedarryg ud i ørkenen for at se solen stå op. Det gjorde den kl.
5.28. (gab). Da vi havde tilbragt disse to døgn i den behageligt afkølede bus, skulle
vi et smut til Tunis et par dage efter. Også her stillede Tjæreborg en af disse busser
til rådighed, men flertallet i klassen mente, at det var alt for turistpræget, og var
overbeviste om, at en lille beskeden flok på 17 personer let kunne tage på udflugt sam
men uden at virke turistprægede. Derfor arrangerede vi turen selv. Turen til Tunis gik
udmærket, alle sad ned. Fra Tunis tog vi til Karthago for at se ruinerne af den fordums
meget vigtige handelsby. I selve Tunis var vi på nationalmuseet, Bardomuseet. Manglende
overblik i tilrettelæggelsesfasen medførte dog en slem tidsnød da vi nåede museet. Da
vi skulle nå sidste tog til Sousse, havde vi kun et kvarter på det interessante museum.
Turen hjem tog 31 time i et overfyldt tog. Den sidste af os kom til at sidde ned en
time før vi skulle af. Desuden var air-condition for tunesiske togbyggere en by i det
indre Mongoliet.
Til trods for vores meget sammenpressede program blev der dog også tid til at ligge
på stranden, og at bade i det 25 grader varme vand i det blå Middelhav. Her blev der

brug for det, i følge Glenn, uvirksomme solcreme. Som lidt af et kuriosum kan det næv
nes, at Glenn de sidste dage lignede en kogt hummer.
Intet varer evigt og også 3.x måtte vende snuden hjem nordover, efter en alt for
kort uge i dette interessante land. Vi fik alle noget med hjem såvel souvenirs som er
faringer. Bruntse hjembragte desuden leverbetændelse!!!
Tunesien er set fra vores synspunkt et meget oplagt rejsemål for kommende studieture.
Blandt andet fordi det her er muligt at opleve en helt anden kultur, religion (Islam)
og mentalitet. Desuden vil man også her opleve en himmelvid forskel på rig og fattig.
Hundrede meter fra Port El Kantaui, Sousses Beverly Hills med marmorpaladser i Amalienborg-størrelse, ligger der folk på gaden og tigger. Desværre kan man hurtigt gå hen og
blive immun overfor denne skærende kontrast.
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3.x's

studietur gik til TUNESIEN,

hvor der både blev studeret tunesisk dagligliv i Medina'en

offentlige transportmidler-

: tog, bus, louage-taxi'er og...
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romerske og fønikiske ruiner, moskeer, arabisk kunst og
kultur, og meget meget mere.
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Studiekredse
Studiekreds i psykologi

Efter at have holdt studiekreds i psykologi efteråret 86, genop
tog vi "successen" i 87. Repetoiret var som sidst Freud og Jung
mod et par korte sideblik til drømmesymboler, chakrafarverne og
og drømmeeksempler fra forskellige psykologibøger. Vi tolkede
nogle af drømmene og prøvede at bruge de nyerhvervede begreber
på nogle af gruppemedlemmernes egne drømme.
KG

Studiekreds i EDB og musik
Skolen har et antal instrumenter, som gør det muligt at kompone
re og arrangere musik ved hjælp af EDB. Kernen i systemet er en
ATARI 1040 ST mikrodatamat med programmerne STEINBERG Pro-24 og
og Masterscore, og et ROLAND S-50 Sampling keyboard.
Musikken komponeres stemme for stemme på ROLAND'et, og overfø
res via MIDI-kanal til datamaten, hvor stemmerne kan redigeres,
arrangeres og endeligt udskrives i partitur, men naturligvis og
så afspilles ved hjælp af instrumenter med MIDI-tilslutning.
Her er det muligt at benytte på forhånd digitaliserede lyde i
gengivelsen, men man kan også selv indsamle lyde gennem samp
ling. Denne teknik er almindelig i populærmusikken i dag.

For at åbne mulighed for, at elever kunne benytte instrumenter
ne, afholdtes i efteråret 1987 en studiekreds. Der er så mange
faciliteter i systemet, at studiekredsen kun kunne fungere som
igangsætter, og vi håber i de kommende skoleår at få lejlighed
til at opleve resultaterne af denne spændende sammensmeltning
af EDB og musik.
SG og BD
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Åbent hus
Faaborg gymnsium har i år den 6. februar for tredie gang af
holdt et "Åbent Hus-arrangement". Formålet med dette er at vise
skolen frem for interesserede borgere på Sydfyn og give folk mu
lighed for at orientere sig om, hvad her foregår. Man har mu
lighed for at tale med skolens lærere og elever. Her er fore
drag, udstillinger, anvendelse af EDB og andet udstyr, samt ak
tiviteter i de kreative fag: musik, drama, formning og idræt.
Man har mulighed for at vederkvæge sig i kantinen og den fran
ske cafe. Der er mulighed for at se lokaliteterne, herunder sko
lens udmærkede bibliotek.
Medbragte børn kan parkeres, mens forældrene ser på aktivite
terne. Interessen forekommer størst hos elever i Folkeskolens
ældste klasser og deres forældre.
GC

Lanciers omkring Ymerbrønden
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Skolens ABC

Adjunkt: "yngre” lærer i gymnasiet med mindre end 15 års ancinnitet.
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 foretaogså 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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Boqdepot:

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

c

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-”pakke” til elevens brug, bestående af hæfter, A4blokke m.m. Forbrug herudover kan ikke dækkes af
skolens midler.

Cykelparkering :

Se grundplan

EDB-kursus : I l.g afholdes et fælleskursus af ca. 30 timers
omfang 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.

Erhvervsvejledning: 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 ca.30 timer

Denne orientering har efter ninisteriets 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.”
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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 vtre 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.
Ferier ♦ fridage:

Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Pinsef erie
Sommer f erie

lørdag
torsdag
lørdag
lørdag
fredag
torsdag
lørdag
lørdag

den
den
den
den
den
den
den
den

IS.10.88
22.12.88
18.02.89
18.0J.89
21.04.89
04.05.89
13.05.89
24.06.89

-

onsdag
søndag
tirsdag
søndag
mandag

- søndag
- mandag

den
den
den
den
den

03.08.B8
23.10.88
03.01.89
26.02.89
27.03.89

den 07.05.89
den 15.05.89

Alle nævnte dage er fridage

Om vi fester på gymnasiet?
Om vi drikker på gymnasiet?
Drikker vi øl?
Drikker vi vin?

JA GU' GØR

VI SA!! ! !

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 ! ! ! ! !
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Filmklub: Faaborg Gymnasiums F iImFremvisningsForening For Gym
nasieelever (FGFFFFG) er den vigtigste institution på Faaborg
Gymnasium.
Foreningen består af frivillige, aktive medlemmer, og økonomien
er baseret på de passive medlemmers kontingenter i form af entre
og køb af øl, sodavand og chips. Vi har påtaget os at hav® sko
lens kulturelle niveau, og den opgave varetager vi under reklame
kampagnerne før vore film. Vi har således beskæftiget oa med
sketches, video og andre kaotiske optrin. Vor musikalske kun
nen har udmøntet sig i adskillige succes' er, hvor vi enkelte
gange har formået at' chokere den fremherskende borgelige moral
på Faaborg Gymnasium. Således oprettede vi The Hit Explosion
(THE) - en musik/video-gruppe, som har beslaglagt en del af
vores fritid.
I år takker den gamle garde af, og vi overlader foreningen
til nogle af vore initiativrige "underg' ere", som forhåbent
lig vil forstå at værne om FGFFFFG' s gode omdømme.

FGFFFFG'

s bestyrelse

Forberedelseskurset; Faaborg Forberedelseskursus har til huse
i C-fløjen i samme bygning som Gymnasiet. Se grundplan.

Forsømmelser og fravær: Ethvert fravær fra timerne v. sygdom,
eller fritagelse af anden årsag registreres i lærernes for
sømmelsesprotokol og medgår i udregningen af elevens samlede
f orsømme 1 ser.

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 lægeattest.

Hvis hindringen for fysisk aktivitet er
umiddelbart indlysende (f.eks. ben eller
arm i gips) kræves dog ikke dokumentation.

38

Forældrefond: En fond, der har mulighed for 1) at hjælpe en
elev, der har økonomiske vanskeligheder og 2) at løse mindre
opgaver til feiles 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.
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 festog elevrådsformændene), 4 lærere (heraf lærerråds formanden) 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.
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Heikendorf : Venskabsgymnasium i Kreiss Plon.

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
denskabelige faggruppe (mat,
nister.

for fagene indenfor den natur-vi
fys, kemi ........... ). Bruges af huma

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

Juleaf slutning :

Afholdes sidste skoledag før jul.

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,
funktioner.

der har visse praktiske

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
ligheder .

Kunstner : I december 1986 ’’købte" elevrådet en kunstner hos
Galleri Flash i Odense. Det blev Jørn Rønnau, som derefter
var tilknyttet skolen i et år.
Jørn Rønnau arbejder med skrevne billeder samt skulpturer,
og han er en flittig udstiller på landets museer.
I efteråret 1987 holdt Jørn Rønnau en fællestime, hvor han
fortalte om sin kunst. Det var en stor oplevelse at se og høre
om en kunstners arbejde. Umiddelbart efter fællestimen blev
der afholdt et 2-dages formningsprojekt med titlen "Skrift og
billede" under ledelse af Jørn Rønnau. Her fik eleverne lejlig
hed til at udfolde sig med kalligrafpenne, akvarelfarver i tusch,
bladguld og bladsølv.
Det blev et meget inspirerende og vellykket projekt, som stadig
er inspirationskilde for mange elevers billedproduktion. (IV)
(se illustrationer andetsteds)

Lanciers : (Lansje) Danses ved skolens årsfest samt om Ymerbrønden på J.g'ernes sidste eksamensdag. (Se billede andet
steds)
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Lektor : "Ældre" lerer der har mere end 15 års anciennitet.
Findes endnu kun i få eksemplarer på Faaborg Gymnasium.

Lerer forsamling: Lærerforsamlingen består af samtlige lerere
ued 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 .

Morgensamling: Tirsdag og torsdag holdes der obligatorisk
morgensamling i auditoriet efter l.time, under elevrådets
ledelse.

Morgenunderholdning: 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 ferier!

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

Nærtrafik :

Tilskud til nærtrafik,

(se befordring)

Operation Dagsværk: Med jævne mellemrum afholdes en fælles ar
bejdsdag for alle landets gymnasier. Overskuddet går til et for
udbestemt humanitært formål.

Opslagstavler : Kontorets opslagstavle befinder sig i undereta
gen overfor garderoben. Her opslås de daglige skemaændringer,
meddelelse om fælles
timer 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.
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Plan : Fyns Amts venskabsamt i Tyskland. Her ligger også vores
venskabsgymnasium i Heikendorf.

Pædagogisk værksted: Anvendes af lærere til fremstilling af
eget undervisningsmateriale. Elever har kun adgang i følge med
faglærer.
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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

_/

A

J
J

time
time
time
time

8.00
8.55
9.50
10.45
FROKOST
time
12.00
time
12.50
time
13.45

-

—
-

8.45
9.40
10.35
11.33

12.45
13.35
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,
tet til skolen.

b.

Det godkender den ugentlige arbejdsplan efter indstilling
fra lærerrådet.

der er knyt

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 udfærdiget ordensregler for skolen.

g. Det kan iøvrigt afgive udtalelse og stille forslag til
amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen.
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SKOLERÅDET v/FAABORG GYMNASIUM 1986/87

valgt af amtsrådet
Ingerlise Paustian
valgt af skolens forældrekreds
Vibeke Schultz Nielsen
Marie Louise Pedersen
rektor
Povl Marstal
lærerråds formand
Erik Mosegaard
medlem af lærerrådet
Lone Højfeldt
valgt af skolens elever
Thomas Høvsgaard
Anne BirgitteBylund Andersen
valgt af det teknisk/administrative
Orla H. Nielsen
personale#
Skolens forskellige udvalg; Biblioteksudvalg, festudvalg,
ekskursionsudvalg, kantineudvalg, fællesudvalg, fastlægger
retningslinier for hvert deres områdé og består af repræsen
tanter for de berørte grupper. DGS - GLO: Større elevorgani
sationer, der i starten af skoleåret præsenterer sig i en
fællestime.

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 (KG)
og "Musik og EDB" (BD og SG).

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.
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Studievejledning:

se erhvervsvejledning

Støttemuligheder:
Elever under 18 år

:

For elever over 18 år

"Schl"ter-check” = børnepenge.

:

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).
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 OVERHOLDES!
Telefonlister : Ved skoleårets start udfylder hver stamklasse
og grenklasse en telefonliste med telefonnumre på samtlige elever, 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:

Undervisning:
kvartererne.

Er omtalt under erhvervsvejledning.

Den normale betegnelse for aktivitet mellem fri

Video-udstyr : Skolen har videooptageudstyr,
undervisningen.

som kan benyttes i

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

i

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

X Y Z : Betegnelse for matematiske stamklasser,
sproglige er a og b.

de tilsvarende

Ymerbrønd - se artikel om Lanciers om Ymerbrønden.

zzzzzzzzzzzzzzz

Æ: Ændring af skema - bekendtgøres på opslagstavlen.
Ø-tiIskud: Amtsrådet har vedtaget, at der kan ydes tilskud til
ophold og forplejning samt til hjemrejse i week-ends til elever, som er hjemmehørende på øer i det fynske område, der
kun har færgeforbindelse med Fyn, men som på grund af deres
videreuddannelse har taget bopæl på eller i nærheden af uddan
nelsesstedet.
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
ældre samt gamle elever.

for skolens elever,

for-

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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