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Forord til Årsskriftet 1990

Med dette årsskrift siger Faaborg Gymnasium farvel til endnu et 
skoleår og velkommen til et nyt

Farvel til et spændende år, gymnasiereformens andet år med de ud
fordringer, der ligger i at skabe indhold og liv i en række be
stemmelser og omdanne læseplaner til en meningsfyldt og givende 
tilværelse i gymnasiet. Det har ikke været uden problemer.- Al 
forandring kræver en periode af fordybelse for at forløbe glat; 
den periode har den danske gymnasieskole ikke fået, men det er 
lykkedes at bjerge en god solid moderne undervisning frelst igen
nem den turbulens, der har præget tiden.

Faaborg Gymnasium siger nu velkommen til et nyt skoleår. Velkom
men til alle Jer, der nu tager fat på tre meget væsentlige år i 
Jeres liv, en periode, hvor I vil lære at tænke tingene igennem, 
og hvor I vil møde en lang række tanker og fænomener, der vil be
rige Jer både fagligt og menneskeligt. Skolen skal nok gøre sit 
til at opfylde Jeres forventninger, nemlig at ruste Jer til at 
kunne løse en lang række af nutidens opgaver, men også ved at 
give Jer værktøjet til at gå løs på fremtidens.-
Skolen ønsker Jer tre gode år i gymnasiet.
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Ansatte ved Faaborg Gymnasium

Niels Andersen (NA) 
lektor, mat/fys 
datavejleder

Jørgen Bech (Be) 
lektor, kemi/fys

Jens Bruntse (JB) 
adj., mus/hist 
sikkerhedsrepr.

Birthe Dahl (BD) 
adjunkt, eng/mus

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

Hanne Ellebæk (HE) 
adjunkt, fr/ty

Stig Gohs (SG) 
adjunkt, mat/data

Gisen Overbeck (GH) 
adjunkt, eng/da

Lisbeth Havndrup (LH) 
adjunkt, fr/eng
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Lone Højfeldt (HØ) 
adjunkt, da/eng 
bibl.tilsyn

Gitte L. Jacobsen (GL) 
adjunkt, rel/ty

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

Susanne Jørgensen (SJ)
Ph.D., eng

Lars Krogsholm (LK) 
adjunkt, samf/rel

Helle Kærsager (HK) 
adjunkt, fr/idræt 
inspektor

Jens Juel Larsen (JJ) 
adjunkt, hist/geo

Birgitte R. Laub (BL) 
adjunkt, mat/fys.

Hanne Lundorff (HL) 
adjunkt, eng/idræt
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Povl Marstal (R) 
rektor, da/old

Erik Mosegaard (EM) 
adjunkt, mat/fys

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

\

Frank Nielsen (FN) 
adjunkt, bio/kemi 
boginspektor

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

Viola Pedersen (VP) 
lektor, ty/eng

Kent Runge Poulsen 
(KP) adjunkt, mat/fys 
lærerrådsformand

Anne Kirstine Primdahl 
(AP) adjunkt, geo 
studievejleder

Lars Rasmussen (LR) 
adjunkt, bio/idræt
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Esther Rützou (ER) 
cand.phil. musik

Philippe Sales (PS) 
adjunkt, hist/idræt

Lone Søholm (LS) 
adjunkt, hist/fr

Inga L. Sørensen (IS) 
adjunkt, da/ty

Erik Thomsen (ET) 
adjunkt, samf/hist

Inger Vinther (IV) 
adjunkt, bio/billedkunst

Flemming Ostergaard (FØ) 
adjunkt, da/idræt

Knud Aahauge (KAa) 
cand.mag., dansk
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Adjunkt Kirsten Gosvig, dan sk/fran sk , der havde været ansat 

på Faaborg Gymnasium siden 1981, forlod os pr. 1/1-90, for 

at gå ud i "det private".

Vikar :

Kim Allan J. Jørgensen, cand.scient, mat/idræt.

Teknisk-administrativt personale (TAP’er)

Birthe Aarre (BAA) 
ass/sekretær

Rie Andersen (AA) 
kantinebestyrer

Inger Flamand (Fl) 
overass/sekretær

Ann-Mari Jespersen 
(AMJ) kantinemedhjælper

Orla H. Nielsen (OHN) 
pedel

Bent Brændholm
Petersen (BB) pedel
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Sproglige studenter 1989

Bagerste række:

John Bøgebjerg Pedersen 

Anne Ditte H. Jensen 

Anne Flintholm Jensen 

Josephine B. Gothen 

Lene Christensen 

Thomas Høvsgaard 

Thomas E. Krogh 

Claus Skytte Jørgensen

2. række:

Ann Rasmussen 

Linda Juul Madsen 

Lina G. Jørgensen 

Tore M. Køster 

Betina S. Roed 

Lis Ditte Jørgensen 

Mette Haugaard 

Vivian Buch

3. række:

Katrine Schmidt-Petersen

Hanne Rønning Hansen

Dorte Juul

Anne-Mette Haahr

Vibeke Bjeldorf Olsen 

Elsebeth Petersen 

Hanne S. Larsen 

Tine L. Maibom 

Stine Østergaard

1 .række :

Anne Clemmensen

Birgitte Nielsen

Gitte Bergerud Hansen 

Susanne Bermejo Sørensen 

Karen L. Ægidius 

Ulla Marianne Nielsen 

Helle Gjerløv
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Matematiske studenter 1989

Bagerste række: 

Spire Kiersgaard 

Lars Vejlemark 

Per Christiansen 

Bo Brinkmann 

Claus Bulch Clausen 

Alexander H. Petersen 

Hans Angaard Johansen 

Jørgen Brigsted Rasmussen 

Anders Kyed 

Hans-Christian Hovmand 

Mads Hole 

Jens Aage Pedersen 

Peter Lundgaard Nielsen

2. række:
Ulla V. Christensen

Charlotte Skov

Louise P. Larsen

Winnie H. T. Rasmussen

Ulla N. Pedersen

Anne-Kathrine L. Pedersen

Heidi Papp Neumann

Mads Sabra

Rune Lund Jensen

Trine Buchhave

Hanne Skjønaa Søndermark

Lisbet Damm Jensen

Berit Skovlod Jensen

3. række:

Tina S. Rasmussen

Lotte Møller

René F. Harboe

Olav Ditlevsen

Finn Møller

Jakob Kristensen

Jeppe Grønlykke

Mads Tagel

Steen K. Andersen

Brian Edmund Kristiansen

Søren Sinnerup

Thomas K. Jørgensen

Ditlev Berner

Jan N. Olsen

1. række : 

Berit Skytte Aalund 

Christina Jepsen 

Lene Barret Holm 

Helle Rasmussen 

Pia Thiesson 

Susanne Jørgensen 

Susanne Togeby 

Louise Sachse
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Faaborg Gymnasium tilbyder i 1990 følgende valgfag:

HØJT NIVEAU, sproglige

ENGELSK 
TYSK 
FRANSK 
LATIN 
SAMFUNDSFAG 
MUSIK

HØJT NIVEAU, matematikere :

MATEMATIK
FYSIK
BIOLOGI
KEMI
SAMFUNDSFAG
MUSIK
ENGELSK
TYSK
FRANSK

Mellemniveau, sproglige :

matematik 
fysik 
kemi 
latin 
biologi 
geografi 
datalogi 
samfundsfag 
erhvervsøkonomi 
musik 
billedkunst 
idræt

Mellem niveau, matematikere :

kemi 
latin 
biologi 
geograf i 
datalogi 
samfundsfag 
erhvervsøkonomi 
musik 
billedkunst 
idræt
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Elevrådet

I et cirkulære (paragraf et eller andet) i skolestyrelses

loven fastslås det, at eleverne har ret til at danne elevråd el

ler en anden form for elevsammenslutning.
Derfor har Faaborg Gymnasium selvfølgelig også et sådant.

Vi er en flok mere eller mindre halvtossede elever, som 
synes den slags overarbejde er spændende, sjovt og i sandhed nød
vendigt. Helt konkret består vores gruppe af en repræsentant fra 
hver klasse, valgt i begyndelsen af skoleåret.

- og hvad laver vi så ?
Nogle mener ingenting, men dem og deres problemer vælger 

jeg i første omgang at se henover. For selvfølgelig laver vi no

get, og nogle gange er dette arbejde ikke helt så spændende. Men 

hvad der er vigtigst af alt, så giver elevrådsarbejdet følelsen 

af medbestemmelse, navnlig fordi vi stort set er repræsenteret i 

de fleste råd og udvalg, der findes i og omkring Faaborg Gymnasi
um. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til din repræsen

tant, hvis du synes noget skal gøres bedre, sjovere eller måske 

helt om.
Du er selvfølgelig også velkommen til at møde op og over

være vores møder, som finder sted hver onsdag i spisefrikvarteret.

Vi skal snart tage afsked med dette skoleår, hvilket også 

vil sige, at vi må sige farvel til vores 3.g'er, som gerne skulle 
blive studenter' Dette betyder også, at vi i elevrådet vinker far

vel til 3.g'erne, Charlotte, Lene, Ulla og Kirsten, som har været 
repræsentanter i flere år. Til jer vil jeg gerne sige tak til et 
godt samarbejde og pøj, pøj med fremtiden. I vil blive savnet...

Ligeledes vil jeg gerne på elevrådets vegne byde de nye 
l.g'er velkommen. Vi håber, I vil komme og tage del i vores gode 

gruppe, og I skal vide, at vi ser på jer med forventningsfulde 

øjne.
Til resten af elevrådet vil jeg selvfølgelig også gerne 

sige tak for i år og forhåbentlig på gensyn.

Venlig hilsen
Elevrådsformand Chris Skytte.
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Kantineudvalget

Der findes på skolen et kantineudvalg bestående af rektor, repræsentanter 
fra kontoret, kantinen og pedellerne, en lærer og 2 elever, valgt af elevrådet. 
Kantineudvalget tager stilling til driften af kantinen, udbuddet af varer, pri

ser og åbningstider. Kantinen er åben: 7.45 - 9.00, 9.50 - 12.50 og 19.00 -20.00 
(af hensyn til HF), og der sælges morgenbrød, kold og varm mad, drikkevarer, frugt 

og slik. På en tavle opsat foran kantinen kan man se Dagens Tilbud af varme ret- 
ter, og priserne er opslået på en anden tavle ved kassen. Via elevrepræsentanterne 
har eleverne altså sammen med skolens personale indflydelse på, hvad der skal 
sælges og på den praktiske drift af kantinen, der dels financieres af amtet dels 
af det overskud, som salget indbringer. Kantineudvalget holder møde 5-4 gange om 

året.
Gisen Overbeck.

Fællesudvalget

Fællesudvalget består af 4 elever, 4 lærere samt rektor; ved 
mange møder deltager også TAP-personale.

Udvalget varetager en række opgaver, oftest med henblik på det 
sociale liv i skolen. Der arrrangeres fællestimer, hvor den 
bærende ide er at give alle en oplevelse, gerne kunstnerisk og
ofte af en sådan karakter, at kun få elever ville opsøge den
selv.- Man møder altså nye områder, ligesom man konfronteres med
specialister med aktuel viden.- En fællestime slutter oftest med 
en diskussion mellem elever og aktører.
Udvalget arrangerer også festligheder; de almindelige elevfester 
har udvalget dog lagt i hænderne på et egentligt festudvalg.

PÄ fællesudvalgets møder fremføres ofte synspunkter formuleret i 
elevrådet, i lærerrådet, i TAP-gruppen eller af rektor, der bl.a. 
kan uddybe trufne afgørelser, hvad der bidrager til forståelsen. 
Fællesudvalget er således et væsentligt udvalg, tillagt den 
fornødne kompetence til at kunne løse de forelagte opgaver og med 
mulighed for at bidrage væsentligt til sammenholdet på skolen.

Marstal
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Nirvana

Først skabte Gud lyset, senere solen, dyrene og, som 
kronen på sit pragtfulde skaberværk, mennesket. Det er nu en gang 

sådan, at mennesket ikke kan holde sin kæft ! Det er livsnødven
digt at få diskuteret, vendt og drejet sine synspunkter i andres 
påhør - ydermere er det selvudviklende.

Nirvana, som vi har kaldt litteratur/diskussionsklubben, 

er buddhismens betegnelse for den absolutte hvile, den fuldstænd
ige udslettelse af personlighedens eksistens efter sjælevandring

ens ophør ! Men en egentlig sammenhæng mellem denne ophøjede til

stand og vores diskussionsaftener er det vist så som så med. Men 

vi gør da et ydmygt forsøg...
Vi mødes ca én gang om måneden eller oftere, som regel ud 

fra et oplæg en af os holder. Emnerne har været mange i tidens løb: 
græske filosoffer, den Industrialiserede verdens magt over den 
tredie verden, anarkisme, satanisme, blot for at konkretisere 
nogle få af de hedt debatterede emner i klubbens "eksistens-for

løb". Næste oplæg bliver om begrebet kærlighed. Vi går også gerne 

i biografen og på teatret, hvis det passer ind i medlemmernes pla

ner. Vi bestemmer møde-dato fra gang til gang for at samle så man

ge som muligt.
Vi prøver at udvide vores horisont en smule, at skabe kos

mos af kaos, og så spiser vi en masse kage og hygger os ! !

Peter og Hanne, 2a.
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Amnesty-gruppen

Vi er en Amnesty-action gruppe her på Faaborg Gymnasi

um. Vi synes, at Amnesty International gør et godt stykke arbej

de, og det vil vi gerne støtte.
Vores arbejde består i, at vi laver et oplysningsarbejde, 

skriver breve til regeringer, som krænker menneskerettighederne, 
og ved at stille boder op, hvor der bl.a. sælges FRl-mærker, pla

kater og lys. Desuden har vi arrangeret en Amnesty-fest.
Ved at støtte Amnesty, støtter vi menneskets ret til fri

heden !

Lisbet B.Pedersen, 2y

Festudvalget

Festudvalget arrangerer fester (!)

Det består af en klassevalgt repræsentant og suppleant 

fra hver klasse. Dog er det kun repræsentanten, som har mødepligt 

til et ugentligt møde i et spisefrikvarter.

I løbet af et skoleår afholdes ca. 5-6 fester. Desværre 
har der i det forløbne år været problemer ved festerne, hvilket 

har medført at Rektor har aflyst alle forårets fester. Disse pro
blemer er så som hærværk, medbringelse af egne drikkevarer og u- 

vedkommende gæster m.m. Men efter diverse reformer håber vi, der 
bliver en fest inden læseferien foruden den årlige, traditionelle 
studentermiddag/fest.

Camilla Berner, 2b. Formand for festudvalget.
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Faaborg Gymnasiums 1O-års fødselsdag

I indledningen af dette skoleår, nærmere bestemt lør
dag d.23. september, fejredes 10-året for gymnasiets begyndelse. 
Den egentlige fødselsdag er d.25. september, men da dette var en 
mandag, og idet de 10 år skulle fejres på behørig vis, henlagdes 
festligheden til lørdagen.

Festivitas1 en af mere receptionel karakter indledtes kl. 

17 i gymnastikhallen. Amtsborgmesteren, borgmesteren, formænd for 

gymnasiale råd, forældre samt det resterende gymnasiums vante 

gængere og tidligere gymnasiaster indfandt sig og underholdtes i 

omtrent en time med lykønskninger og taler tilegnet fødselsdags
barnet. Efter den første alvorlige, men også højtidelige del af 
festen var der et let stående taffel, hvorved stemningen løftedes 
betragteligt. Derefter underholdtes publikum af en lærer-revy.

Efter revyen dansedes der lanciers i hallen, og grundet 

den store flok og derfor følgelig pladsmangel dansede man i tre 
hold. Resten af festaftenen henlagdes herefter til skolens hoved
bygning, hvor forskellige gode orkestre underholdt. Tre barer af 

forskellige etniske baggrunde forefandtes, hvor folk kunne søge 

hen for at hvile ørerne og få sig en drink.
Der festedes frem til kl.l, men inden da var aftenens 

musikalske højdepunkt blevet nået, nemlig ved Odense-gruppen, 
"Fielfraz"s optræden, som var tydeligt populær.

Faaborg Gymnasium blev 10 år, og det fejredes på behørig 

vis !
Lars, 2z.
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Frivillige aktiviteter

FORMNING
Frifonming et et tilbud til alle eleverne. Her kan de stifte bekendtskab med den 

praktiske side af billedkunst, arbejde med kreative udtryk og forberede morgenunder
holdning.

Son de øvrige frivillige undervisningstilbud er friformning ramt af besparelser. I 
indevasrende skoleår er den frivillige formningundervisning begrænset til en time an u- 
gen. Vi har valgt at samle timerne, således at tiden ikke bliver for begrænsende for e- 
levernes krative udfoldelser. I indeværende skoleår har friformning kun været tilbudt i 
efterårssemestret. Her har eleverne haft mulighed for at arbejde med foto, 1er, fedtsten, 
oliemaling, silkemaling, akvarelmaling, tegning, m.v. Eleverne vælger selv, hvilke ma
terialer og teknikker, de har lyst til at arbejde med.

IDRÆT
Traditipnen tro har vi også i år haft interne turneringer i badminton, volley-ball 

og basket-ball mellem de enkelte klasser og lærerne.
Desuden er der hver uge tilbud om at könne til frivillig idræt, og her er det i høj 

grad eleverne, der - på tværs af klasserne - bestemmer, hvilke idrastsgrene, der skal dyr
kes - kun fantasien (næsten) sætter grænserne. Desuden deltager vi hvert år i en række tur
neringer mod de øvrige fynske gymnasier - ja, vi vinder endog engang imellem for så at 
fortscette mog gymnasier i Jylland og på Sjælland.

FAABORG GYMNASIUM

KLASSETURNERING

MUSIK
Frivillig musik er et tilbud til dem, der bare ikke kan få nok af det der - og altså 

også gerne vil spille og synge uden for musiktimerne.
I år startede vi med et kor, der opførte en kantate til skolens 10-års jubilæum i 

efteråret.
Koret stoppede op mod jul, men - ligeledes i efteråret - startede vi sanmenspiIs

hold, der var sasrdeles velbesøgte, ind imellem er vi 16 på torsdagsholdet, hvor vi spil
ler rock, og faktisk har det vældig sjovt.

Her i foråret har vi tilbudt indføring i vores sanpler og dataanlasg, og her sidder 
10 drenge og trykker på knapperne en gang om ugen. Son sagt er det sjovt at mødes cm 
musik på en mere fri basis, men der er en "store stygge ulv" i kulissen,nemlig økono
miske nedskæringer. Der er ikke ret mange timer til det frivillige, så det er begrænset 
til to timer cm ugen. Vi håber selvfølgelig, at der bliver timer også til nässte år.
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Hvorfor går man med studenterhue?

Hvert år er der nogen, der spørger: hvorfor går man 
med studenterhue, og hvorfor ser den sådan ud ? Hvorfor er der 

f.eks. en kokarde med et kors foran på den ?
Kasketten først. Den stammer fra militæruniformerne under 

Napoleonskrigene omkring 1800. Rytteriet havde en hjelm (casque på 

fransk) med en lille skærm foran. Den efterlignede man i stof som 

en nem hue, der sad godt fast. Den kom til at hedde "lille hjelm" 
d.v.s. casquette, (ligesom en lille cigar hedder en cigarette). 

Napoleonskrigene førte til en voldsom opblussen af national selv
følelse især i Tyskland, hvor studenterne dannede væbnede korps 
for at kæmpe for et samlet Tyskland. De gik med kasketter i deres 
studenterkorps. (Burschenschaften).

Danmark fik også en studenterforening i 1820, og kasketten 

blev brugt, ligesom den blev det på Københavns Universitets store 

forbillede, Berlins Universitet. Foreløbig brugte de danske stu
denter kasketter syet af forskelligt stof og ofte med kvast ned ad 

øret.
At være student dengang, var noget helt andet end i dag : 

studentereksamen blev man forberedt til enten ved katedralskolerne, 
(der var 14), eller privat, mens selve studentereksamen fandt sted 
på universitetet og var en adgangsprøve. Der var 78 medlemmer af 
studenterforeningen i 1820, så det var en eksklusiv kreds. Den blan

dede sig i politik, bl.a. ved at lave fakkeltog og optog til ære 

for populære offentlige personer. Det var værd at have en slags u- 
niform, så folk kunne se, at amn var student, og studenterne ville 
gerne kunne kendes til hverdag på deres dragt. Kvinder kunne ikke 

blive studenter eller optages på universitetet, så det krigeriske 
præg svarede til bæreren. Endnu Kaj Munk gik med sin studenterhue 

sommer og vinter hver dag. Det var i 1940'erne.
Den nationalliberalisme, som studenterne hyldede, var et 

fælles nordisk fænomen. I 1843 samledes studenterne fra hele Norden 
til møder. Det er formentlig ved denne lejlighed, at de danske stu

denter følte samme behov som de svenske og norske til at have en 

fælles hovedbeklædning. I hvert fald havde de en hue på, der var 
sort med blank skygge. Om sommeren satte man så et hvidt overtræk 

på den, men selve huen var sort, som marinens matroshuer er det i dag.
Det må være ved denne eller en lignende lejlighed, at stu
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denterne sætter et fælles emblem på huen: en rød-hvid-rød kokarde 

for at vise, at de er danske, (den svenske tilsvarende hue havde 
blå-gul-blå), og et kors for at vise, at de er kristne studenter : 

Gud, konge og fædreland.
Det kors, de vælger, er et St.Georgs-kors - det samme 

som anvendes som ordensmærke for riddere af Dannebrog. Det er ikke 

et malteserkors. (Et malteserkors har fire lige lange korsarme, der 

er splittede i spidsen, så der bliver 8 spidser - for at minde rid
derne om de 8 ridderlige dyder. C.F.Tietgen elskede malteserkorset 

og satte det på DFDS's flag og på De Danske Spritfabrikker. Derfor 

hedder den danske snaps "Malteserkreuz" i Tyskland.)
Indtil efter 2.verdenskrig gik studenterne med deres hue 

ved festlige lejligheder og til møder. I 50'erne og 60'erne var det 
en dimissionsdags-påklædning (+ tommelfingerrejser sydpå og jule

træssalg). Efterhånden begyndte andre at sætte andre mærker i ko

karden i stedet for korset, f.eks. DSU-mærket, fordi de ville demon

strere, at de ikke gik ind for Gud,konge og fædreland-ideologien.

Der findes den overtro blandt gymnasieelever, at man ikke 

må prøve huen mere end én gang før eksamen - for så dumper man, 
(vel det græske hybris-nemesis-kompleks). Men hvis man prøver den 
uden kokarde, er den ingen studenterhue, og så er faren afværget.

(Artikel af Niels Gullberg i Rektorforeningens Blad.)
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Sverigestur januar ’90

En af de gode nyheder da vi startede her på Faaborg Gym

nasium var, at vi var kommet i ''svenskerklassen". Svenskerklassen, 

d.v.s. os, Ix, indgår i et projekt, som går ud på at fremme kontak

ten i de nordiske lande. I alt 6 gymnasieklasser, 3 fra Sverige og 

3 fra Danmark, blev udvalgt. Klasserne blev sat sammen to og to på 
en sådan måde , at en sproglig klasse fik kontakt med en sproglig, 
en matematisk med en matematisk og en blandet med en blandet. Vi 
fik altså en matematisk klasse fra Falkenberg (Faaborgs venskabsby) 
til udvekslingsklasse, d.v.s. at vi to gange om året, én gang i Sve

rige og én gang her hjemme i Danmark, skal mødes med svenskerne. 

Hvert "klassepar" fik et overordnet emne, og vores er miljø.

Første møde var planlagt til november måned, men et par 

uger før afrejsen begyndte de svenske lærere at strejke, og turen 

blev udsat til januar 1990.
Mandag morgen d.22. januar tog vi toget fra Odense bane

gård til København og derfra videre til Helsingør. Herfra tog vi 
færgen til Helsingborg, hvorfra en bus kørte os til Falkenberg. Hen 
på eftermiddagen nåede vi så frem til Falkenberg Gymnasium, (beton

klodsen), hvor den svenske klasse NI ventede på os. Mens vi kort 

blev informeret om forskellige ting, sad 31 svenske elever og be

gloede os (pinligt !). Efter en lille anretning blev vi overladt 
til vores værter, det var så op til dem at afgøre, hvad der ellers 
skulle ske. Det resulterede i, at ca. halvdelen af klassen var sam

let hos Marcus fra NI, mens den anden halvdel sad hjemme hos vær

terne og "hyggede" sig.
Tirsdag formiddag gik med forberedelser til ekskursionen, 

som skulle foregå onsdag. Efter frokost var vi på byvandring, og 
eftermiddagen foregik med svensk-dansk kultur. Om aftenen tog nogle 
i svømmehal (sjovt !), mens resten sad hjemme hos værtsfamilierne.

Onsdag formiddag gik også med projektarbejde, som mest 

handlede om eftermiddagens ekskursion. Ekskursionen startede ved 
10-tiden, og vi var hjemme igen ved 15-tiden. Under ekskursionen 
var vi ude ved to søer, en kalket og en ikke-kalket, men begge næ
ringsfattige, hvor vi tog nogle prøver. Vi var også ude på Bållfor- 
sen vandkraftværk, hvor vi blev vist rundt. Aftenen gik med besøg 
hos Foreningen Norden, som havde arrangeret noget underholdning. 
(Foreningen Norden er ophavsmand til projektet og financierer det. 

Red. )
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Torsdag startede vi med efterbehandling af ekskursionens 

vandprøver. Efterbehandlingen var delt op i to afdelinger. Den ene 

gik ud på via mikroskoper at undersøge dyre- og plantelivet i vores 

vandprøver. Den andet var undersøgelse af pH, hårdhed, ledningsevne 
og nitrat/fosforindhold. En del af resultaterne var i overensstem
melse med tidligere beregninger og forarbejdet tirsdag/onsdag for

middag .
Eftermiddagen gik med dansk-svensk kultur og "landskampe". 

Landskampene bestod af små, forskellige boldlege m.m. Om aftenen var 
der disko, hvor musikken med 99 % bestod af hip-hop. (Hmm.)

Fredag skulle vi så hjem, hvis færgen ellers kunne lægge 
til på grund af stormen. Det kunne den heldigvis, og turen gik tid

ligt mod Danmark.
Efter vi er kommet hjem, har vi fået snakket om turen, og 

der er delte meninger om, hvorvidt det var en god eller dårlig tur. 

I uge 17 kommer svenskerne herned - det glæder vi os alle til.

Solveig og Mathilde, Ix.
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3y’s studietur til Rom

Efter megen diskussion og snakken frem og tilbage, blev 
vi omsider enige om, at vores studietur skulle gå til Rom. Da vi 
samtidig faldt for Carsten Dillings sofistikerede sygekassebriller 
og Povl Marstals professionelle viden (opnået på grund af den flit
tige læsning af Politikkens : Turen går til Rom) begyndte vi plan
lægningen af 3y's fantastiske studietur.

Endelig en ganske almindelig lørdag i oktober lød start

skuddet fra Odense Banegård, og sikkert ombord i Team-travels stu

die-ekspres kom der hurtigt gang i kortklubben med Finansen-Hansen i 

spidsen, også "den fordrukne trio" (Torben,Tholle og Kalle) syntes 
at trives udmærket.

Velankommet næste formiddag blev vi indkvarteret på det 
lille, men hyggelige "Pensione Brotzky", hvor vi i ugens løb skulle 

lære den helt specielle teknik, der er forbundet med et koldt bru
sebad på morgenstunden. Værterne på pensionatet syntes ganske ven
lige, men senere måtte vi dog erfare, at omgangen med romerne ikke 

altid var lige nem. Dette blev slået urokkeligt fast, da Susanne H. 

i en overfyldt bus midt i myldretiden ville lukke et vindue, hvilket 

absolut ikke behagede en romersk madamme. Resultatet af dette møde 
blev, at de stridende parter kom op at kappes - italieneren bevæb
net med sin paraply og Susanne H. med sit saftige sprog.
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Fra 3y's tur til Rom.
Den Spanske Trappe.

Udover de mange sjove situationer, som vi oplevede, var 
der også "rene" kulturelle indslag. Peterskirken var i sin tunge 

barokstil storslået, men udsigten fra dens kuppel højt hævet over 

byen forekom uendelig og æstetisk smuk. Colosseum - fortidsarven 
fra romerrigets storhedstid. Standsede man op et øjeblik og lyt
tede, kunne man næsten høre larmen fra gladiatorernes kamp runge 

mellem de forfaldne ruiner.

Turen til Ostia foregik med tog, og vi måtte konstatere, 

at byen var præget af en voldsom inflation, da prisen på pizza sam
me sted steg med 33 % på få minutter. Men vi kom til Ostia - og 
hvor var der stille og smukt.

Sidste aften melde sig, men sørgmodigheden blev forvandlet 

til fest og farver i Marios restaurant. Musikanterne spillede på 

26



Piazza Navona, og stemningen nåede sit højdepunkt på en lille hyg

gelig bar i en af sidegaderne. Men afskeden kom alligevel, og de 
smukke pladser og gigantiske bygninger svandt bort i disen, efter
hånden, som vi nærmede os hjemrejsens endemål. Tilbage står erin
dringen om Rom og alletiders studietur.

På 3y's vegne 

Charlotte Østergaard.

3ås studietur

Efter mange diskussioner om rejsens mål, blev vi enige 
om at tage til Mîmes i Sydfrankrig. LH og ET gik med til at tage 
med os. Vi tog afsted d.7.oktober klokken 16^^ fra Odense Banegård 

i et koldt Danmark og ankom 24 timer senere i et Nîmes, der var ba
det i solskin.

Efter de sædvanlige kampe med at få slæbt bagage på ho
tel, og hvad der ellers skal foretages, var vi parate til at drage 
ud og se på "vores" by! En skøn by med mange kringlede små gyder 
og med spændende forretninger og sydens typiske hvidkalkede huse 
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med lukkede skodder, mange caféer og et utroligt liv i gaderne om 
aftenen.

Mandag var vi ude og se Nîmes' seværdigheder. Bl.a. kan 

nævnes amfiteatret, der er bygget omkring 50 e.Chr. Teatret bruges 
nutildags om sommeren til tyrefægtning, og om vinteren, hvor det er 

overdækket, til musikarrangementer. Maison Carrée, et tempel, det 
bedst bevarede af sin slags og i øvrigt en meget smuk bygning. End

videre er der Tour Magne - et tårn, som viser en skøn udsigt over 
byen. Nogle af de mere ivrige i klassen vil sikkert bekræfte,at det 
var en god kondi-tur at nå derop. Ellers beskæftigede vi os med at 

iagttage mennesker, udforske byen og købe butikker tomme for alle 

de spændende varer, der var til salg.
Tirsdag tog vi på en heldagstur, der først førte os til 

Pont du Gard, et imponerende bygningsværk, som tjente romerne som 
aquaedukt og sikrede Nîmes' befolkning vand. Efter adskillige krav

leture på og inde i Pont du Gard gik turen videre gennem Camarguen 

til Aiges Mortes. Camarguen er et utrolig smukt naturreservat med 

vilde heste (nogle af dem), vilde tyre og et rigt fugleliv. Aiges 

Mortes er en by helt nede ved Middelhavet,(hvori nogle badede), med 

flotte strande, klart, blåt vand og pudsige, små, hvide huse.

Le Pont du Gard.
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Til sidst var vi i Saintes-Maries-de-la-Mer, en by hvor 
sigøjnerne samles om efteråret for at tilbede den sorte Madonna. 

Det var ret spændende at se gadelivet, der var spraglet på grund 
af kvindernes farvestrålende klædedragter.

Onsdag tog vi til Avignon for at se det imponerende pave
palads, hvor paverne tidligere havde deres residens.

Torsdag besøgte vi et vinslot i Tavel. Vi blev sat grun

digt ind i vinens mysterier. Det var spændende at se de store vin
fade, hvori vinen modnedes, høre de boblende lyde,som gæringsproces
sen medførte, og fornemme den syrlige lugt.

Efter nogle oplevelsesrige og spændende dage, hvor vi op
dagede , at vi faktisk er istand til at sige nogle ord på fransk, 

var hjemrejsens dag desværre kommet. Dybt kede af at vi skulle for
lade den dejlige by og det smukke vejr trillede vi med hver sin per
sonlige oplevelse mod det lille kongedømme oppe mod nord.

Susan, 3a.

Alphonse Daudets mølle. Alphonse Daudet (1840-97) er en fransk 
forfatter, der i "Lettres de mon moulin" fortæller om fantasi og 

overtro hos den provencalske befolkning.
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3x’s studietur til Tyrkiet

Efter en meget vellykket studietur til det sydlige Tyrki

et skal vi her nedfælde nogle indtryk, som kan tjene til egen gen
opfriskning eller inspiration for andre.

Alle var noget klatøjede, da vi mødtes i bussen. Nogle for
søgte at virke friske og spillede kort og høj musik til andres sto

re irritation.

Vi nåede Billund, hvorfra vi skulle flyve tidligt fredag 
morgen. For dem, der ikke havde prøvet transport ad luftvejen før, 
var spændingen og især angsten stor.

Vi ankom til Dalaman levende og fik straks kastet behage
lig sol og varme i hovedet ! Derfra blev vi fragtet med Tjæreborgs 
bus til et pensionat i Mugla. Folk snusede rundt i gaderne og fandt 

forskellige spisemuligheder. Nogle lærte tyrkisk dans på en restau
rant, andre var ude og købe frækt undertøj, mens andre blev forført 

op på et bjerg i udkanten af byen. Efter en god nats søvn gik det 

med minibus, godt stablet, mod vores landsby, Kargicak. En rædsels

vækkende tur, som gik op ad en lille,snoet grusvej uden autoværn 

til at redde vores liv. Oveni havde vi en vild chauffør, der kag

lede af fryd over vores skrig og blege ansigter.
Vi ankom levende og iførte os vore tørklæder og fandt mu

tarens (borgmesterens) hus. Det bestod af fire rum. De tre blev 
brugt til sove- og opholdsrum, det fjerde til køkken, lokummet var 
efter pedalprincippet i et lille aflukke i baghaven. Primitivt var 

det, men vores lårmuskler blev godt optrænet.
Efter at have indrettet os , gik vi rundt og snusede i 

gaderne, hvor køer, høns o.s.v. vadede umotiverede rundt. Nogle 
blev allerede kapret af nysgerrige kvinder, som straks begyndte at 

fodre dem.
Søndag kørte vi tidligt afsted til bryllup i nabolandsbyen, 

hvor vi straks blev opvartet med tyrkisk musik og mad. Mændene dan
sede deres egne danse, mens kvinderne dansede med bruden på en plads 
for sig selv. Pigerne blev budt til at danse, mens de tyrkiske 

kvinder sad og fnisede.
På et tidspunkt blev bruden fjernet. En smuk dekoreret 

hest blev ført frem, og bruden blev under voldsom gråd redet til 
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sit nye hjem. Vi overlevede også hjemturen, og da vi atter var i 

Kargicak, blev der lavet mad på primitiv vis, spillet kort og råbt 

og skreget til langt ud på natten.
Mandag formiddag gik vi i brændende-hede via en landsby, 

(hvor vi gjorde café-holdt og fotograferede "yndige" uniformerede 
landsbyskolebørn), til nogle bomuldsmarker. Turen derover gik over 

bjerge. Mens vi var derude, fik vi prøvet bomuldshøstarbejde en 
times tid, d.v.s. de fleste af de svage drenge holdt kun til 5 mi
nutter. Bagefter blev vi beværtet med kold mælkedrik (valleagtig).

Hjemkomne og udbombede blev folk gennet ud på familiebe

søg ! Det var forskelligt fra familie til familie, hvad folk ople

vede, men fælles træk var, at vi gloede, smilede og åd !

Efter aftensmaden var vi i moskeen til den store aftenbøn, 
med efterfølgende snak med imanen (præsten) og senere besøg i hans 

hjem.
Tirsdag morgen tog vi tidligt afsted til Milas og gik først 

i et meget tiltrængt bad - hamam - med både damp, massage og "kolde 
afvaskninger". Vi gik derfra som helt nye mennesker og besøgte et 

gymnasium. Undervisningen var forfærdelig gammeldags, og discipli

nen var stor !
Tidligt næste morgen tog vi afsked med vores landsby og 

tog til vores sidste opholdssted - en nat i Bodrum Bodrum, en tu
ristby bygget på 4-5 år, der stod som en stærk og bemærkelsesværdig 

kontrast til den basale og ægte tyrkiske leveform og mentalitet i 

Kargicak. Her slog 3x sig løs på traditionel studietur-manér. Vi 
tog på bådtur rundt på det azurblå hav mellem de små klippeøer. 
(Misundelsesprovokator : vi badede i det turkisfarvede hav.)

Om aftenen var der gang i synkebevægelserne og dansemusk

lerne på en mindre restaurant.
Hjemad gik det næste morgen. Vores sidste glimt af de tyr

kiske bjerge, var det sidste farvel.
Alt i alt var stemningen overvejende positiv for denne 

særprægede tur arrangeret af IK. (International Kontakt.Red. ) Det 
var til tider hårdt og krævede tolerance og respekt over for hin
anden; men vi fik noget igen for anstrengelserne.

3x.
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3b’s Romtur

3b's tur til Rom startede d.7.oktober kl.7^5 på Faaborg 

rutebilstation , hvor en DSB-chauffør lodsede vore (indså vi senere) 

overlæssede kufferter ind i bussen, der skulle køre os til Odense 

Banegård.
Forud for denne skelsættende begivenhed var gået mange 

timer med diskussion om,' hvorhen vi fra Odense Banegård skulle fort

sætte vores studietur. Nogle havde foreslået en Mallorca-tur med 

Spies, en tur til Ægypten eller Madrid, men da Julie, den ene af 
vore to rejseledsagere fra lærerstaben, foreslog at vi tog til Kor
sør for at besøge hans syge moster, indgik vi et kompromis og be
stemte os for Rom.

Fra Odense tog vi til Fredericia, hvor DSB's specialind

satte tog "Rom-expressen" ventede på os. Velinstallerede i toget 
indstillede vi os på en 26-timer lang rejse gennem Tyskland, Østrig 

og Italien. Turen, der desværre kom til at vare 29 timer, gik med 
at svine vores kupéer til at spille kort og at beskue, hvorledes 
Jesper blev overfaldet af en jysk nymfoman.

Den næste dag kl.15 ankom vi til Rom, hvor vi af en sur 

buschauffør blev bragt til vores udmærkede pensionat på Piazza Gra- 

zioli nær Pantheon. Resten af den dag gik med afslapning og opdag

else af Roms "fix-punkter”, hvilket ikke var nogen særlig effektiv 
øvelse, da det lykkedes adskillige elever at fare vild i den by, 

som vi senere opdagede, var utrolig overskuelig og let at finde 

rundt i.
At vi fik et så strålende kendskab til Roms gader, skyld

es de usigeligt mange spadsereture vi af FG's energiske idrætslæ
rer, Flemming Østergaard, blev tvunget ud på. Ind i mellem havde 
turene et formål, bl.a. besøgte vi Villa Borgheses meget store og 
smukke parkanlæg, da selve villaen, som rummede en meget stor kunst
samling, deriblandt Berninis bedste værker, var lukket p.gr.a. et 

usædvanligt kraftigt svampeangreb.
Vores vandreture gik også til Colosseum, hvis øverste gal

lerier, vi ikke kunne komme op i , fordi vi efter de romerske bil

letsælgeres mening ankom for sent.Forum Romanum var til vores util
fredshed ikke oplyst og fyldt med mennesker om aftenen, men et mørkt, 

øde sted, og hvis man ønskede at se vædske komme ud af de opstille
de figurer på Trevi-fontænen,, måtte man selv medbringe et par
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spande vand.

Det fremgik meget tydeligt gennem hele vores studietur, 

at den for romerne ikke var den vigtigste begivenhed i sæsonen 89/90, 

det var/er derimod det forestående fodbold-VM, og alle kræfter sæt
tes ind på at få alle seværdighederne sat i stand til sommeren 90.

Af gode oplevelser skal dog nævnes turen til Pompeii, som 
de fleste havde stor interesse i at se efter Karen Dreyers mange 

foredrag fra latin-timerne i l og 2g. Også i forbindelse med denne 
udflugt, kom der imidlertid skår i glæden, da det danske fodbold

landshold pågældende dag spillede kamp, og fanatiske medlemmer, 
(navne udelades af hensyn til de implicerede), insisterede på at 
komme hjem til hotellet for at overvære denne, hvilket resulterede 
i, at Pompeiibesøget forkortedes med nogle timer.

Også besøget i Peterskirken og det dertil hørende Vatikan

museum overraskede positivt. Som man kan se på billedet bl.a. er 
udsigten fra Peterskuplen storslået, og hvis man ikke kunne finde 
søde klassekammerater, der kunne ledsage én i elevatoren derop, var 

der "venlige" italienere, der med glæde ville give én, "a rrride in 

the lift" !

Endelig var vores sidste aften i Rom også særdeles hygge

lig, da hele klassen samlet spiste på én af Karen Dreyer (igen) an
befalet typisk romersk restaurant. Sidst på eftermiddagen om fre
dagen forlod vi Rom og ankom lørdag aften ved 10-tiden i Faaborg - 

trætte, men fattigere.
Anne, 3b.



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

Administration: beliggende midt i bygningen (Se grundplan) 
Herfra udgår vigtige meddelelser som f.ex. de daglige skema- 
ændringer(til elevernes opslagstavle), forsømmelsesstatistik
ker, meddelelser til eleverne om arrangementer,besked om ter
minsprøver, eksamen og reeksamination.

Befordring: Der er indført egenbetaling for transport mellem 
hjem og skole.Nærmere oplysninger om perioder og egenbetalin
gens størrelse fås i Fyns Amts vejledning om befordringsgodt
gørelse, der kan fås på kontoret.

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: Vil fremgå af opslag i starten af skoleåret.

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.

Depositum: Når du er blevet opta
get på gymnasiet,vil 
du modtage et girokort 
på 300 kr., som skal 
indbetales,inden du 
starter.
Når du har bestået din 
studentereksamen, vil 
du få beløbet tilbage.

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. Derudo
ver diskuterer de fællestimer, introduktion af l.g, aktivi
tetsdag og lign.
Elevrådet skal bl.a. høres om skolens undervisningstilbud, 
antallet af klasser og oprettelse af hold,skolens budget og 
forsøgsundervisning.
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Erhvervsvejledning: Som ved landets øvrige gymnasier er der 
ved Faaborg Gymnasium studievejledere med fast træffetid. 
Studievej lederne udpeges blandt skolens lærere og varetager 
hovedsageligt følgende opgaver:

a) Kollektiv orientering, der i l.g omfatter almen studie
teknik og orientering om valgfag på mellem- og højniveau. 
I 2. og 3.g orienteres om uddannelses- og erhvervsforhold. 
Denne orientering skulle gøre eleverne bedre rustede til 
på grundlag af egne forudsætninger at indarbejde fornufti
ge arbejdsvaner i gymnasietiden og at træffe de rigtige 
beslutninger for fremtidig uddannelse og erhverv.

I forbindelse med uddannelsesorientering arrangerer studie
vejledningen studieorienterende møder,hvor studerende fra 
videregående uddannelsesinstitutioner fortæller om "det at 
studere",samt "åbent hus"-arrangementer på virksomheder, 
universiteter o.a.

b) Individuel vejledning, der omfatter 
indslusningssamtaler med l.g’ere 
udslusningssamtaler med afgangselever 
samt vejledning af elever med særligt behov,det være sig af 
studiemæssig, økonomisk 
social eller personlig art
i forbindelse med deres uddannelsessituation og erhvervs
valg.

Studievejlederen kan være behjælpelig med evt. at formidle 
kontakt til andre institutioner (SU, støtteundervisning,bi
bistandskontoret o.a.).

Nærmere oplysning om placering af orienteringstimerne for de 
nye l.g’ere samt studievejlederens træffetider sker ved opslag 
ved skoleårets start.

Falkenberg: Vores svenske udvekslingsgymnasium.

Ferier + fridage:

Sommerferie
Efterårsferie mandag
Juleferie fredag
Vinterferie mandag
Påskeferie mandag
St. Bededag fredag
Kr. Himmelfartsdag torsdag 
Pinseferie mandag
Sommerferie mandag

den 15.10.90 
den 18.12.89 
den 18.02.91 
den 25.03.91 
den 26.04.91 
den 09.05.91 
den 20.05.91 
den 22.06.91

- onsdag 
- fredag 
- onsdag 
- fredag 
- mandag

den 08.08.90 
den 19.10.90 
den 02.01.90 
den 22.02.91 
den 01.04.91

Alle nævnte dage er fridage 
Skoleåret har 199 dage.
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Fester:
Om vi fester på gymnasiet?
Det har vi i hvert fald gjort.
Se indlæg andetsteds i årsskriftet.

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 
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 lægeattest.

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

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

Fotokopieringsafgift : Eleverne bliver opkrævet et beløb for 
fotokopier. Betalingen fastsættes for perioderne l.febr.-3o. 
juni og l.juli-31.dec.1990.Beløbet udgør i perioden til og med 
30.juni i år : 100 kr.
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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 er kontaktorgan mellem rektor, 
lærerråd og elever,og består af rektor,lærerrådsformanden og 
elevsrådsformanden samt 3 lærere og 3 elever og 1 repræsen
tant for det teknisk-administrative personale.

Fællesudvalget træffer indenfor bevillingsrammerne afgørelse 
om introduktionsdage,studiedage,fællesarrangementer,studie
kredse samt fritidsaktiviteter og fælles arrangementer,såsom 
skolefester,skolekomedier og sportsstævner.

Faaborg Gymnasiums Venner: En nydannet forening,der træder i 
stedet for den tidligere forældrefond.
Foreningen har mulighed for at yde økonomisk støtte til be
trængte elever, og vil desuden fungere som kontaktled mellem 
skolen,gamle elever og forældre, f.ex.vil den medvirke ved ar
rangementet af gamle elevers fest.

Gamle elevers fest: fest for gamle elever afholdes hvert år, 
første lørdag i november.

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. /\

Heikendorf: Venskabsgymnasium i Kreiss Plon.Vores tyske ud
vekslingsgymnasium.

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 og i marts 
måned og ved skoleårets afslutning.

Klasselærer: En af klassens lærere, der har visse praktiske 
funktioner.

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.

Lanciers: (Lansje) Danses ved skolens årsfest samt om Ymer
brønden på 3.g*ernes sidste eksamensdag.

Lektor: "Ældre" lærer der har mere end 15 års anciennitet. 
Findes endnu kun i få eksemplarer på Faaborg Gymnasium.

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.

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 og manglende aflevering af 
skriftlige opgaver kan bevirke, at elever i 1. og 2.g ikke 
kan oprykkes i næste klasse, og at elever i 3.g enten vil bli- 
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!
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/fl Operation Dagsværk: Med jævne mellemrum afholdes en fælles ar- 
/ bejdsdag for alle landets gymnasier. Overskuddet går til et 

/ / forudbestemt humanitært formål.

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

Z* J Pedeller: Orla og Bent har kontor ved siden af kantinen. De 
Æ /J 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.

Postkasse: På kontoret findes postkasser for samtlige klasser. 
Heri lægges vigtige meddelelser, så det er vigtigt, at elever
ne dagligt ser efter, om der skulle være noget.

Pædagogisk værksted: Anvendes af lærere til fremstilling af 
eget undervisningsmateriale.

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 

FROKOST
- 11.30

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.

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

Studiekredse: Fællesudvalget kan godkende studiekredse i rele
vante emner. \\^

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

Studievejledning: se erhvervsvejledning

Støttemuligheder:
Elever under 18 år må forsørges af forældrene,der får børne
penge .
Elever over 18 år kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Indtil man bliver 19 år, er man afhængig af forældrenes ind
komst, og støtten udbetales fra første kvartal efter,man er 
fyldt henholdsvis 18 og 19.

Ansøgning foregår gennem stipendienævnet ved Faaborg Gym
nasium.
Stipendienævnet består af 6 personer (Rektor, Inger Flamand, 
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!

Terminsprøver: I 2.g afholdes i marts skr. prøver i hhv. en
gelsk og matematik.I 3.g afholdes ligeledes i marts prøver i 
dansk og den enkelte elevs valgfag på højt niveau.
Prøverne er vejledende for karaktergivningen.
Terminsprøverne afholdes i idrætshallen, som også er rammen 
om den skr. studentereksamen.

Translokation: Den officielle overrækkelse af eksamensbevis.
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( / j Uddannelsesdag: Er omtalt under erhvervsvejledning.

Undervisning: Den normale betegnelse for aktivitet mellem fri
kvartererne.

I Video-udstyr: Skolen har videooptageudstyr, som kan benyttes i
I f undervisningen.

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

zzzzzzzzzzzzzzz

xyz
Æ: Ændring af skema - bekendtgøres på opslagstavlen.

Ø-tilskud: Der henvises til Fyns Amts pjece om befordrings
godtgørelse.

Arsfest: Afholdes hvert år for 
gamle elever.

Årsprøve : I 1. og 2.g afholdes 
skr. og mdt. prøver i udvalgte

skolens elever, forældre samt

der ved skoleårets afslutning 
fag.

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