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NYBORG GYMNASIUM 
& HF-KURSUS

1977

Din arbejdsplads



Med dette lille hæfte, der er udarbejdet af en kreds af elever 
og lærere, byder Nyborg Gymnasium og HF-kursus alle nye elever 
velkommen og håber, at de må komme til at befinde sig godt på 
skolen.
Heftet fortæller om skolens mangeartede aktiviteter, både i og 
udenfor skoletiden. Det er tænkt som en slags håndbog eller vej
viser for eleverne på skolen.
Læs det! Brug det! Gem det!

Du får brug for det allerede i dag.

Redaktionen: Janne Wahl Iversen - la
Mette Lund - 3b
Michael Bo Nielsen - 2b
Hanna Quaade
Ib Spanggaard
Jörgen Thiesen

adjunkt 
rektor
adjunkt
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Introduktionkursus
I lighed med sidste år vil der for de nye elever i skoleåret 
1977/78 blive arrangeret et introduktionskursus i de allerførste 
dage af skoleåret. I dette kursus medvirker en del af skolens læ
rere samt nogle elever fra de klasser, der i 1976 startede på Ny
borg Gymnasium og HF. Programmet for introduktionskurset, der i 
øjeblikket er under udarbejdelse, vil foreligge den første skole
dag, og vil nok komme til at omhandle følgende emner:

studiestøtte 
elevaktiviteter 
projektarbejde 
gennemgang af skolens forskellige udvalg samt 
love og bekendtgørelser 
lanciers
fest 
rundvisning

NB! NB! Det nye skoleår 1977/78 starter MANDAG den 8. august 1977 
kl. 09.00.
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Hvor finder jeg ?
Bibliotek .................... 
Bilparkering ................  
Biologilokaler ..............  
Bogdepot ..................... 
Cykelparkering ..............  
Duplikeringsrum .............  
Formningslokale .............  
Fysiklokaler ................  
Geografilokale ..............  
Historielokaler .............  
Hobbyrum ..................... 
Kaffeautomat ................. 
Kemilokale ................... 
Klassikerlokale .............  
Lærerværelse ................. 
Læserum ......................  
Musikrum .....................  
Mønttelefon .................. 
Opslagstavler ................ 
Pedelrum .....................

Samfundslokale ...............
Studievejlederkontor ........
Toiletter ....................

Underetagen
Skolebakken (langs sportspladsen)
Øverste etage
Underetagen
Kælderen
Midteretagen
HF-fløjen
Øverste etage
Øverste etage
Midteretagen
Kælderen
Underetagen (nærmest cykelkælderen
Øverste etaqe
Midteretagen
Midteretagen
Kælderen
Midteretagen
Underetagen (nærmest cykelkælderen
Forhallen
Kælderen (indgang på sydsiden af 
festsalsbygningen)
Midteretagen
Underetagen
Underetagen (samt i skolegården 
ved gymnastiksalene)
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Kontorer
Centrum i hele skolemaskineriet finder du i KONTORERNE på mid
teretagen i hovedbygningen, lige overfor lærerværelset. Der er 
tre:
Kontordamer
I kontoret til venstre sidder skolens sekretær, Solveig Pedersen 
og Anne-Lise Haurdahl, som bl.a. ordner alt vedrørende forsømmel
ser (seddel om forsømmelse lægges i nogle små bokse uden for kon
toret), udlevering af kridt, hæfteplaster, hvoedpinepiller etc., 
og laver hundredeogsytten andre ting.
På dette kontor indleveres også glemte sager. Endvidere findes 
grammofoner og båndoptagere her.
Inspektor
I kontoret midfor finder du "indre inspektor" Torben Larsen og 
"administrativ inspektor" Sven Mogensen. De sørger for, at alt 
fungerer, som det skal, at eksaminer og prøver forløber normalt 
o.s.v. Det er f.eks. her, man skal melde det, hvis man har sid
det 10 minutter ind i en time, uden at der har vist sig en lærer 
i klasse, eller hvis man har ødelagt et eller andet.
Rektor
Endelig er der kontoret til højre, hvor rektor Ib Spanggaard 
træffes. Her skal du bl.a. indfinde dig, hvis du vil bede om fri, 
eller hvis du (evt. dine forældre) ønsker en samtale med skolens 
leder. Rektor træffes fra kl. 11 - 12 - telefon 09 310217.
Foruden disse tre kontorer er der tre rum i underetagen, som og
så er værd at kende.
Boginspektor
For det første bogdepotet. Herfra foregår al udlån af skolens bø
ger. Herman Krogsgaard er boginspektor, og hos ham kan du i den 
faste åbningstid, der meddeles ved skoleårets begyndelse, få ud
skiftet bøger, der "fejler" noget.
For det andet biblioteket, der består af en håndbogssamling, som 
ikke udlånes, samt et erhvervskartotek. Bibliotekar er Axel Ærboe .
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Studievejleder
For det tredie - for HF - studievejledernes kontor. Studievej le
derne hedder Niels Jørgen Helms og Olaf Grarup. Desværre er der 
endnu ikke studievejleder for gymnasiet.

Socialvejledning/rådgivning
Som et tilbud til de studerende på Nyborg Gymnasium stiller Nyborg 
kommune en socialrådgiver til rådighed med vejledning og råd. 
Tilbuddet skal forstås på den måde, at man anonymt kan henvende 
sig med problemer, der nager en og få råd og vejledning om hvor 
og hvordan problemet løses.
Socialrådgiver Keld element vil være at finde på skolen hver an
den uge i ca. 1^ time. Meddelelse om dag og tidpunkt sker ved op
slag i klasserne ved skoleårets start.
Pedel
Skolens pedel er H.C. Pedersen.
Pedelmedhjælpere er B. Møller Pedersen og John Pedersen.
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adjunkt
Jørn Andersen 
matematik, fysik

lektor
Inger Bertelsen 
tysk, historie

lektor
Kirsten Bjørkbom 
engelsk, gymnastik

lektor
Oscar Bjørkbom 
engelsk, fransk

adjunkt
Peter Budtz- 
Jørgensen 
dansk, engelsk 

cand.psyk.
Per Fordsmann 
psykologi
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adjunkt 
Niels Aplin 
Frederiksen 
inspektion på 
kostafdelingen, 
geografi

adjunkt
Morris Gradel 
samfundsfag, 
engelsk

adjunkt
Olaf Grarup 
studievejleder 
for HF, erhvervs
vejleder i gymnasiet, 
engelsk, latin

studielektor 
Axel Ærboe 
Hansen 
bibliotekar, 
dansk, engelsk 

adjunkt 
Inger-Lise 
Hansen
tysk, gymnastik

adjunkt
Klaus Eggert 
Hansen 
samfundsfag, 
russisk
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adjunkt
Niels Jørgen 
Helms 
studievejleder 
for HF, erhvervs
vejleder i gym
nasiet, historie, 
samfundsfag

studielektor 
Karl Jacobsen 
dansk, historie

lektor
Peter Frimann 
Jensen 
biologi

adjunkt
Gert Kongsted 
Jensen 
matematik, fysik

adjunkt
Ulla Jepsen 
dansk, engelsk

lektor
Jens Kjellerup 
biologi
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lektor
Herman Krogsgaard 
boginspektor, 
fransk, religion

adjunkt
Hans Lardy 
tysk, gymnastik

adjunkt
Torben Larsen 
matematik

adjunkt
Leo Lumholdt 
inspektor på 
kostafdelingen, 
religion, mate
matik 

gymnasieoveriærer 
Thorkild Lyngdal 
gymnastik

adjunkt
Marianne Klar- 
kring Madsen 
musik, spansk
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adjunkt
Sven Mogensen 
administrativ 
insepktor, ma
tematik, fysik

adjunkt
Erik Moseholm 
engelsk, historie

adjunkt
Hans Maartenson 
fysik, matematik

lektor
Niels Nedergaard 
fransk, latin, 
oldtidskundskab

adjunkt
Mogens Klitgaard
Nielsen 
geografi

adjunkt 
Søren Noer 
fysik, kemi
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lektor
Gunner Pedersen 
engelsk, fransk

studielektor 
Valther Pedersen 
matematik

lektor
Bodil Prip 
fysik, kemi, 
matematik

stud.mag.
Alex Quaade 
dansk

adjunkt
Hanna Quaade 
engelsk, dansk

adjunkt 
Ole Ravn 
dansk
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adjunkt
Johan Romstad 
fransk, tysk

rektor
Ib Spanggaard 
dansk, oldtids
kundskab

timelærer
Jonna Svarre Niel 
sen 
gymnastik

billedhugger 
Bjarne Saabye 
Jørgensen 
formning

adjunkt
Jørgen Thiesen 
græsk, latin, 
oldtidskundskab

billedhugger
Per Weischenfeldt 
formning
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adjunkt
Helga Wilson 
historie, old
tidskundskab 

sekretær 
Anne-Lise Haur- 
dahl

sekretær
Solveig Pedersen

pedel
H.C. Pedersen

pedelmedhjælper 
B. Møller Peder
sen

pedelmedhjælper
John Pedersen
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Valgmuligheder i HF
HF bygger som bekendt på tilvalgsprincippet. Det vil sige, at 
man har nogle såkaldte fællesfag, som alle skal have, mens man 
så desuden skal vælge et vist antal tilvalgsfag for at få en fuld 
HF-eksamen. I det følgende skema over fagene vil det ses, at nog
le fag kun findes som tilvalgsfag, mens andre tilvalgsfag består 
i en udvidelse af timetallet for et fællesfag.

Ugentlige timer

Fællesfag:
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4 . sem

Dansk ................. ..... 3 3 4 4
Religion ............. ..... 0 0 3 3
Historie ............. ..... 3 3 3 3
Biologi ............... ..... 3 2 0 0
Geografi ............. ..... 3 2 0 0
Matematik ............ ..... 5 5 0 0
Engelsk ............... ..... 4 3 4 4
Tysk .................. ..... 3 3 0 0
Samfundsfag .......... ..... 2 2 0 0
Musik/formning ....... ..... 2 2 0 0
Idræt ................. ..... 2 2 0 0
Tilvalgsfag:
Biologi ............... ..... 0 0 4 4
Matematik ............ ..... 0 0 6 6
Engelsk ............... ..... 0 1 3 3
Tysk .................. ..... 0 0 5 5
Samfundsfag .......... ..... 0 0 3 3
Musik ................. ..... 0 0 4 4
Formning ............. ..... 0 0 4 4
Idræt ................. ..... 0 0 4 4
3. fremmedsprog ...... ..... 0 3 4 4
Fysik ................. ..... 0 3 6 6
Kemi .................. ..... 0 0 5 5
Psykologi ............ ..... 0 0 3 3
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Tilvalgsfagenes pointstal er: 
udvidet biologi ......... 8 
udvidet matematik .......  12 
udvidet engelsk ......... 7 
udvidet tysk ............  10 
udvidet samfundsfag ..... 6 
udvidet musik ...........  8

udvidet formning ....... 8
udvidet idræt ..........  8
3. fremmesprog .........  11
(normalt fransk eller russisk)
fysik ................... 14
kemi .................... 10
psykologi ............... 6

udover tilvalgsfagene gives der 
til den lille latinprøve. Dette

mulighed for kursus førende frem 
kursus giver ikke tilvalgspoints

Det første valg, som man skal foretage allerede inden kursets be
gyndelse, er, om man ønsker musik eller formning som fællesfag. 
Normalt kan man kun fortsætte på tilvalgsniveau i det af de to 
fag, som man har valgt som fællesfag.
Som man sikkert ved, skal man have mindst 20 points i tilvalgsfag. 
Disse points skal man blot have samlet sig i løbet af hele kurset. 
Det vil sige, at man ikke nødvendigvis skal have valgt tilvalgsfag 
i 2. semester, men evt. kan vente til 3. semester og så alligevel 
nå at få points nok. Det er naturligvis også muligt at vælge flere 
tilvalgsfag end de "tvungne". Dette må afhænge af, hvor meget man 
kan magte, og hvilke fag man har brug for ved en videregående ud
dannelse, idet de forskellige uddannelsesinstitutioner jo af og til 
kræver bestemte tilvalg. Det kan i den forbindelse nævnes, at hver
ken den sociale højskole eller seminariet stiller krav om bestemte 
tilvalg.
Der vil både i 1. semester og 2. semester blive givet orientering 
om tilvalgsmulighederne i følgende semester og deres betydning for 
senere studievalg, ligesom lærere i de enkelte fag vil orientere 
om fagenes indhold.
Det skal dog til sidst bemærkes, at tilvalgshold kun kan oprettes, 
hvis der melder sig et tilstrækkeligt antal interesserede (mindst 
7) og der er lærere til at undervise i det pågældende fag. Det har 
dog indtil nu på Nyborg HF været muligt at oprette næsten alle de 
ønskede tilvalgshold.
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Valgmuligheder i gymnasiet

N: Nysproglig gren
K: Klassisksproglig gren
S: Samfundssproglig gren
F: Matematiskfysisk gren
N: Matematisknaturfaglig gren
S: Samfundsmatematisk gren

Faget afsluttet 
ved eksamen,

t: Efter l.g.
Efter 2.g.

Inden du møder i gymnasiet, har du valgt, om du vil gå i sprog
lig eller matematisk linie.
I Ig vil undervisningen i næsten alle fag foregå samlet for hele 
klassen, men i 2g og 3g vil hver linie blive delt op i flere grene. 
Det er dog en forudsætning for oprettelsen af en gren, at der mel
der sig mindst 7, samt at der er lærere til at undervise i de en
kelte fag.
Senest 15. april næste år skal du derfor vælge, hvilken gren du 
ønsker. Inden dette valg vil eleverne på forskellig måde blive 
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orienteret om de forskellige grene, hvorledes undervisningen er, 
og hvilken betydning valget har for et fremtidigt erhvervsvalg. 
Denne orientering vil dels finde sted i de enkelte klasser med læ
reren i erhvervsorientering, dels på et fællesmøde, hvor også for
ældre er indbudt. Endvidere vil hver elev få udleveret hæftet "Gren
valg". Det må i denne forbindelse tilføjes, at en student ved sup
pleringskursus altid senere har mulighed for at supplere sin uddan
nelse i enkelte fag, så han/hun kan blive adgangsberettiget til en 
videregående uddannelse, selv om den gren eller linie, man har valgt, 
ikke umiddelbart giver adgang.
Den væsentligste betingelse for at vælge rigtigt er imidlertid nok, 
at du i løbet af Ig finder ud af, hvilke fag der særligt interesse
rer dig, samt evt. hvilke fag du har særligt let eller svært ved.
For alle gymnasieklasser gælder det, at eleverne i 2g og 3g kan 
vælge, om de vil have formning/kunstforståelse eller sang/musik. 
For begge fags vedkommende drejer det sig i 2g om 2 timer, og i 3g 
om 1 time ugentlig.
For at du kan få et indtryk af, hvori den væsentlige forskel mellem 
grenene består, vil det specielle for hver gren i det følgende bli
ve gennemgået i hovedtrækkene.
SPROGLIG LINIE:
Nyproglig gren fortsætter stort set den undervisning, du har fået 
i Ig med hovedvægten lagt på tysk og engelsk (fransk er fælles for 
alle grene). Geografi afsluttes efter Ig. Matematik (gælder alle 
sproglige), latin og oldtidskundskab afsluttes efter 2g, mens man 
i 3g på alle grene får biologi. - Skriftlig studentereksamen omfat
ter dansk, tysk og engelsk. Med hensyn til mundtlig eksamen gælder 
det for alle linier og grene, at det afgøres lige før studenterek
samen, hvilke fag man skal op i.
Klassisk-sproglig gren giver en meget omfattende undervisning i la
tin og græsk med oldtidskundskab, mens engelsk og tysk falder væk. 
I de øvrige fag har man samme undervisning som de nysproglige. 
Skriftlig eksamen omfatter dansk samt oversættelse fra latin til 
dansk. Mundtlig eksamen omfatter et fag mere på klassisk-sproglig 
end på gymnasiets øvrige grene.
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Samfundssproglig gren. Her falder undervisningen i enten engelsk 
eller tysk væk, ligesom også latin falder væk efter lg. I stedet 
gives en meget grundig undervisning i samfundskundskab, geografi
undervisningen fortsætter i 2g og 3g. Skriftlig eksamen omfatter 
dansk, engelsk eller tysk og samfundskundskab.

For alle grene gælder det, at karaktererne for de fag, der afslut
tes med eksamen inden 3g overføres til studentereksamensbeviset. 
Er engelsk, tysk eller latin faldet væk efter Ig (gælder klassisk
sproglige og samfundssproglige) overføres årskarakteren fra Ig til 
studentereksamensbeviset.
MATEMATISK LINIE:

Matematisk-fysisk gren lægger, som navnet siger, stor vægt på ma
tematik og fysik. Geografi, kemi og for alle grene oldtidskundskab, 
afsluttes efter 2g. Biologi læses kun i 3g. Skriftlig eksamen om
fatter 1 prøve i dansk, 2 prøver i matematik og 1 i fysik.
Naturfaglig (biologisk) gren har færre timer matematik og fysik og 
så til gengæld geografi og biologi med biokemi i både 2g og 3g. 
Skriftlig eksamen omfatter 1 prøve i dansk, 1 prøve i matematik 
og 2 prøver i biologi.
Samfundsfaglig gren har samme antal timer i matematik, fysik og 
geografi som naturfaglig gren, mens timetallet i kemi er skåret 
helt ned til en time ugentlig. Til gengæld gives der både i 2g og 
3g en intensiv undervisning i samfundsfag, hvor de to andre grene 
kun har en time ugentlig i 3g og ingen i 2g. Skriftlig eksamen 
omfatter for de samfundsfagliges vedkommende 1 prøve i dansk, 2 i 
samfundsfag og 1 i matematik.
Der gives mulighed for at oprette forsøgsgrene, såsom fransk-sprog- 
lig, engelsk-matematisk m.fl. En betingelse er dog, at forsøgsgre
nene ikke økonomisk bryder de rammer, der er lagt for skolen. End
videre skal mindst 16 elever udtrykke ønske om at få oprettet en 
sådan gren, og de fornødne lærerkræfter skal forefindes på skolen.

Deltagelse i legemsøve1ser/idræt er obligatorisk for alle skolens 
elever. Man kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for ele
ver, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv 
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- fritages helt eller delvis for en uge ad gangen, dog højst i 4 
sammenhængende uger. Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås 
efter fremlæggelse af lægeattest.

Fritidssport
Elever, der er interesseret i at dyrke sprot udover de to ugent
lige timer, har mulighed for det.
Der kan oprettes hold i alle discipliner, som skolen har facili
teter til.
Badmintoninteresserede kan reservere tid på festsalens badminton
baner.
I 76/77 havde vi et volleyballhold for begyndere og et for øvede, 
der var basketball for piger og drenge og en minitrampolingruppe.

Indtegningen til de forskellige hold foregår i begyndelsen af sko
leåret .

Hans Lardy
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Frivillig sang og musik
Udover den musikundervisning der står på timeplanen, er det muligt 
- for de elever, der har specielle interesser - at oprette timer 
i frivillig sang og/eller sammenspil.
Det vil sige at der er mulighed for at oprette hold i så forskel-
lige ting som: kor

orkestersammenspil 
beatgruppe
blokfløjteensemble 
folkedans
m.m.

I det forløbne år har der været mulighed for at deltage i kor, 
sammenspil for begyndere, sammenspil for viderekomne og folkedans
Af vore arrangementer i det forløbne år kan nævnes:
december: julekoncerter i Mesinge og Viby kirker 

juleafslutning på skolen
februar: fællesstævne med andre frivillige gymnasie- 

musikhold på Middelfart Gymnasium
marts: korweekend i Gelsted sammen med Fredericia 

og Middelfart gymnasier
april: fælles forårskoncerter med Middelfart Gymna

sium og Fredericia Gymnasium i Fredericia, 
Middelfart og Nyborg

Alle interesserede kan deltage. Musikaktiviteterne starter i be
gyndelsen af september, og der vil blive annonceret nærmere i lø
bet af august om tid, sted + tilmelding.

Marianne Madsen
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Fællestimer
er lavet, for på tværs af klasser og linier, at samle eleverne til 
orientering om et alment emne i form af foredrag, koncerter eller 
lignende.

Fællestimerne falder i skoletiden, og deltagelse er obligatorisk. 
Gennem samarbejdsudvalget er eleverne selv med til at bestemme, 
hvilke arrangementer der skal være i det kommende skoleår.
Der skal afholdes mindst 8 fællesarrangementer i løbet af skoleåret.
I år har vi haft: Irsk folkemusik

Jan Øberg: Den ny økonomiske verdensorden 
Per Højholt: Multimedieshow 
Jan Schou, Odense Teater 
Storebæltsbrohøring med Tom Rasch og Børge Jensen 
Vælgermøde med de politiske ungdomsorganisationer 
Dan Tureli
Forbundet mod Imperialisme: Racisme i Namibia og 

Sydafrika

Studiekredse og intressegrupper
oprettes på den måde, at eleverne selv indleverer forslag til sam
arbejdsudvalget om, hvad de eventuelt kunne tænke sig at uddybe 
sammen med andre. Alle emner kan dyrkes i en studiekreds eller 
interessegruppe, vel at mærke hvis der er tilslutning (mindst 10) 
og lærere at få. Når der er indløbet en del forslag, laves en li
ste, som bliver sendt ud til eleverne. Man kan så skrive sig på, 
hvis der skulle være noget af interesse.
Studiekredse (gratis) og interessegrupper (deltagergebyr) falder 
uden for skoletiden. Der har i år været studiekredse i: dramatik - 
psykologi - fysioterapi - EDB - forureningsproblemer - marxisme.

Statens uddannelsesstøtte
På Nyborg Gymnasium & HF vælges hvert år et stipendienævn bestående 
af 3 elever og 3 lærere. Dette nævn tager sig af den generelle op- 

24



lysning om støttemuligheder. De daglige ekspeditioner af ansøgnin
ger til Statens Uddannelsesstøtte (S.U.) udføres af adjunkt Torben 
Larsen.

Der vil i introduktions-ugen blive afholdt et orienteringsmøde om 
de nærmere regler for støtte, så her skal blot nævnes enkelte be
stemmelser .

Det skal bemærkes, at man endnu ikke kender tallene for skoleåret 
1977/78. De her nævnte tal var gældende for 1976/77.
1°. Kun elever, der er fyldt 18 år inden 30. juni 1978, kan søge 

S.U.
De 16 - 17 årige skal henvende sig til kommunekontoret i hjem
kommunen for at søge om at komme i betragtning ved tildeling 
af den såkaldte ungdomsydeIse.

2°. Alle elever, der er under 23 år, vil afhængigt af en forældre- 
indtægtsskala højst kunne opnå følgende maksimale stipendie- 
støtte:

hjemmeboende: 6.500 kr.
udeboende: 8.700 kr.

Den omtalte forældreindtægtsskala går fra 46.000 kr. til 
95.000 kr., idet der kan fradrages 8.000 kr. pr. barn udover 
ansøgeren. Fradraget kan ske forudsat at den/de søskende ikke 
er over 23 år og ikke har en indtægt på over 15.600 kr. årligt. 

3°. Udover stipendier kan der søges statsgaranti for studielån i 
bank/sparekasse, dog maksimalt 13.000 kr. Grænsen for den sam
lede finansieringshjælp (stipendier og studielån) er 17.000 kr. 

4°. Egenindtægtsgrænsen omfatter kun stipendiebeløb og erhvervsind
tægter, og grænsen er fastsat til 25.500 kr. årligt for ugifte 
og 51.000 kr. for gifte. Egenformuegrænsen er 15.000 kr. for 
ugifte og 30.000 kr. for gifte.

Torben Larsen

Befordringsgodtgørelse
Hvis man bor 7 km. eller mere fra Nyborg Gymnasium, kan man få 
befordringsgodtgørelse, idet der, efter ansøgning, udstedes abon
nementskort til tog, bus og/eller rutebil.
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Skolestruktur og organisationer
SKOLESTRUKTUR

DIREKTORATET

Direktoratet for gymnasieskolerne og HF lægger de pædagogiske ret
ningslinier for undervisningen på gymnasieskoler og HF-kurser, og 
rektor har det pædagogiske ansvar for den enkelte skoles undervis
ning .
AMTSRÅDET

Fyns amtsråd træffer afgørelse i alle sager vedrørende bevillinger 
ansættelser m.m. De står f.eks. som bygmestre for kantinen, der 
skal bygge.
SKOLENÆVNET
Nyborg Gymnasiums skolenævn, der består af 3 amtsrådsmedlemmer 
(Carl August Hansen, Ib Hansen, Thorvald Jensen) og 2 medlemmer 
(Hanne Iversen, Grete Rasch) valgt blandt og af forældre til ele

26



ver i gymnasieklasserne, har til opgave at styrke kontakten mel
lem skolen, forældrekredsen og amtsrådet.
LÆRERFORSAMLINGEN
På selve skolen er der endvidere lærerforsamlingen, hvor alle, 
der underviser på skolen, er medlemmer. Denne forsamling, der 
ledes af rektor, har til opgave, for gymnasiets vedkommende, at 
diskutere og vejlede med hensyn til karakterer og oprykning i en 
højere klasse.
LÆRERRÅDET

Desuden er der lærerrådet, der består af alle fastansatte lærere.
I visse af møderne er repræsentanter for eleverne til stede og 
deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret. En af lærerne 
er af kollegerne valgt til lærerrådsformand. Lærerrådet har mange 
forskellige opgaver at varetage efter nærmere regler, f.eks. time- 
og fagfordelingsplaner, stillingsopslag, byggesager, årsprøvernes 
ordning og omfang og meget andet.
ELEVRÅDET
Se side 32

SAMARBEJDSUDVALGET
Se side 33

SÆRUDVALG

Se side 33

Almen orientering
Skolens ringetider: 8.00- 8.45

8.55 - 9.40
9.50 - 10.35

11.00 - 11.45
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
15.35 - 16.20
16.25 - 17.10
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Mødepligt

Efter direktoratets bestemmelser er der mødepligt for elever i gym
nasiet og HF.

Eneste gyldig årsag til forsømmelser er:
1. sygdom
2. forud indhentet tilladelse i anledning af f.eks. udenbys fami

liefest.

For skolen gælder følgende regler:

Følger en elev ikke undervisningen regelmæssigt, og er der tale om 
et betydeligt antal fraværelser (15% af det samlede timetal eller 
20% af timerne i et enkelt fag), bliver den pågældende elev advaret.
1. mundtligt, hvilken advarsel dog må skriftligt bekræftes af ele

ven selv, hvis han er over 18 år, og af hans forsørger, hvis han 
er under 18 år.

2. skriftligt, hvis det viser sig, at den mundtlige advarsel ikke 
har hjulpet.

3. Konstateres det, at den skriftlige advarsel heller ikke har hjul
pet, forelægges sagen for lærerforsamlingen, der kan indstille 
til direktoratet for gymnasieskolerne og HF, at den pågældende 
elev bortvises fra skolen.

Angående meddelelser fra kontoret se opslagstavlen i forhallen.

SAMARBEJDE

Morgensamling
En gang om ugen holdes der morgensamling i salen, hvor alle frit 
kan tage ordet.
Samarbejdet i den daglige undervisning
Undervisningsmidler (bøger, papir) er gratis. Uddelingen af en 
række af bøgerne finder sted den første dag i skoleåret, og flere 
bøger kommer efterhånden som undervisningen planlægges. Papir ud
deles to gange om året i et omfang, der gennemsnitligt vil være 
tilstrækkeligt for et halvt år.
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Det er amtet, der bestemmer omfanget af undervisningsmidlerne. Det 
sker i budgettet for et år ad gangen. Disse midler skal fordeles 
på de forskellige fag, hvorfor det vil være økonomisk vanskeligt 
altid at efterkomme ønsker om nyanskaffelser fra de enkelte klasser.

Skema. På grund af de mange fag er det en vanskelig opgave at læg
ge et skema. Undervisningen kan ikke holdes inden for tidsrummet 
kl. 8-14, og der vil af den grund kunne komme mellemtimer uden un
dervisning. Som følge af de komplicerede regler for tilvalg på HF 
er det altid nødvendigt at ændre skemaet efter jul, ligesom det 
kan være nødvendigt at flytte timer, når skolen får anvist lærer
kandidater til kursus i praktisk undervisningsfærdighed.

Evaluering. Undervisningen skal løbende evalueres hedder det i de 
nye gymnasiebestemmelser, og noget lign, kommer der sikkert til at 
stå i den nye HF-bekendtgørelse. Ordet evaluering er nyt. Det kan 
bedst oversættes ved vurdering eller bedømmelse. Man skelner mel
lem den eksterne og den interne evaluering. Ved den eksterne for
stås en række oplysninger (karakterer) til brug uden for skolen, 
altså en slags adgangstegn til de videregående uddannelser. Den 
interne evaluering, og det er den, der først og fremmest sigtes 
til i de nye bestemmelser har en helt anden funktion. Den vedkom
mer nemlig kun lærer og elev og består i en vurdering af den pæda
gogiske situation, de befinder sig i under undervisningsforløbet. 
Det er selvfølgelig heller ikke noget nyt, at der finder en vurde
ring sted i det daglige arbejde. Men vurderingen har hidtil næsten 
udelukkende været ensidig, d.v.s. har formet sig som lærerens be
dømmelse af elevens arbejde.
Når man nu udtrykkelig har fremhævet den interne evaluerings betyd
ning i undervisningssituationen, må det derfor ses som et ønske om 
også at aktivere eleverne på dette felt. Det er hensigten, at ele
verne i højere grad end tidligere skal lære at vurdere deres stand
punkt (selvevaluering) og sammen med læreren vurdere undervisnin
gens planlægning, form og effekt. Forhåbentlig kommer dette til at 
medføre, at læreren mere opfattes som vejleder og igangsætter end 
som bedømmer. Begge parter, både lærer og elev, har naturligvis 
den største interesse i at få konstateret, om undervisningsmålet 
virkelig nås. Set fra elevernes synspunkt: Har jeg haft udbytte af 
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undervisningen? Har jeg lært noget? Set fra lærerens: Har undervis
ningsform og planlægning været i orden? Er der sket den forventede 
indlæring? Kort sagt har undervisningen været god nok.

Der gives ingen konkrete anvisninger på, hvordan dette skal fore
gå i praksis, så det er altså op til elever og lærer at finde 
frem til de evalueringsformer, der passer bedst til den specielle 
undervisningssituation.

(Kilde: Ballerup Gymnasium)

Karaktergivning og forældremøder
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
ter, skal der mindst to gange om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, tre gange om året gives meddelelse til hjemmet 
om elevens standpunkt.
I forbindelse med første karaktergivning i Ig (i december) holdes 
der forældremøder, hvor elever og/eller forældre har speciel lej
lighed til at tale med læreren i de enkelte fag. Men man kan selv
følgelig altid henvende sig til lærerne og bede om en samtale.
Endvidere holdes der forældre - elevmøder før grenvalget i Ig skal 
finde sted.
KARAKTERSKALA

13 - gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11 - gives for den udmærkede og selvstændige præstation.’
10 - gives for den udmærkede men noget rutineprægede præstation.
9 - gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 - gives for den middelgode præstation.
7 - gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middeL
6 - gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende

præstation.
5 - gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 

03 - gives for den meget usikre, meget mangelfunde og utilfreds
stillende præstation.

00 - gives for den helt uantagelige præstation.
Både 13 og 00 må anses for at være undtagelseskarakterer, således 
at 11 er den normale topkarakter.
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Betingelsen for at bestå HF- og studentereksamen er, at gennemsnit
tet - såvel for årskaraktererne som eksamenskaraktererne - er mindst 
5,5 samt at summen af de to laveste karakter plus gennemsnittet 
af de resterende karakterer skal være mindst 13. Denne sidste be
stemmelse betyder i praksis, at det ikke er muligt at bestå eksamen 
når en elev har fået karakteren 00 to gange, og at det er meget van
skeligt at bestå eksamen med et 00 og 03 eller to gange 03.
Studievejledere og erhvervsorienteringslærere vil i løbet af skole
året give oplysning om mulighederne for at tage eksamen om i enkel
te fag.

Årsprøver
Ved skoleårets slutning gives der årskarakter i gymnasiet. Nogle 
fag afsluttes med studentereksamen i Ig og 2g, og det er direkto
ratet for gymnasieskolerne, der afgør, om klasserne kommer op i 
disse fag, sker dette ikke, overføres årskarakteren.

I de øvrige fag afholdes der årsprøver i Ig og 2g, nemlig skrift
lige i de fag, hvor der er skriftlig eksamen til studentereksamen. 
De mundtlige årsprøvers art og omfang fastsættes af lærerrådet, og 
ved Nyborg Gymnasium har vi i år kørt en forsøgsordning, der går 
ud på, at man laver små skriftlige prøver i så mange fag, som den 
officielle eksamensplan tillader.

Uddannelses- og erhvervsorintering
To studievejledere, Niels Jørgen Helms og Olaf Grarup, er knyttet 
til HF. De har bl.a. til opgave at vejlede eleverne med henblik på 
deres valg af fag i HF og deres valg af uddannelse eller erhverv 
efter HF, men deres vejledende og rådgivende virksomhed gælder og
så andre problemer, der måtte opstå, f.eks. af økonomisk eller so
cial art. De har fast kontortid (se opslag).
I gymnasiet findes der ikke studievejledere, men der gives i løbet 
af de tre gymnasieår ca. 14 timers orientering om erhverv og uddan
nelse, begyndende med 1-2 timers orientering om grenvalg i Ig.
Skolens erhvervskartotek og andet materiale af interesse ved uddan
nelses- eller erhvervsvalget er tilgængeligt for eleverne og findes 
i biblioteket.
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Elevrådet
Elevrådet har til formål at varetage elevernes undervisningsmæssige, 
kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsen
terer eleverne overfor skolens ledelse og lærere, samt udadtil over
for offentligheden.
Dette er § la i elevrådets love, som udleveres til klasserepræsentan
terne .
Klasserepræsentanten, som vælges af klasserne umiddelbart efter som
merferien, er led mellem elevrådet og klassen, d.v.s. den enkelte 
elev. Klasserepræsentanten skal være til stede ved elevrådsmøderne, 
hvor han/hun har tale- og stemmeret på klassens vegne. Endvidere skal 
klasserepræsentanten informere klassen om elevrådets arbejde og be
slutninger, samt lede diskussioner og afstemninger i klassen.
Mødet. Før møder i elevrådet udleveres dagsordner i reolsystemet 
ved forhallen, og det pointeres hermed, at det er klasserepræsentan
tens pligt at afhente dagsordnerne her og gennemgå punkterne for 
klasserne.
Forretningsudvalg. På et af de første møder vil der blive nedsat et 
forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, sekretær og kas
serer. Forretningsudvalgets opgave er at tilrettelægge elevrådsmødet 
og beskæftige sig med praktiske problemer.
Det er meget vigtigt for demokratiet på skolen, at elevrådet funge
rer. I perioder har elevrådet her på skolen fungeret en smule usik
kert, hvilket har bevirket, at en række misforståelser mellem lærer
råd og elevråd har svækket elevernes reelle indflydelse.
Elevernes fatale sløvhed har også været medvirkende til at mindske 
elevindflydelsen. En aktiv elevgruppe er altafgørende for et gun
stigt udfald i en tilspidset situation.
Forhåbentlig vil I nyankomne vise jer som aktive mennesker, der vil 
interessere sig for skolens interne institutioner og derved forsøge 
at rette op på misforholdet mellem lærerindflydelse og elevindfly
delse .

På forretningsudvalgets vegne
Uffe Most 3x - 1976/77 

næstformand

32



Nærmere oplysning angående love, regler m.m. findes i "Årbog for 
gymnasieelever" og "LAK-håndborgen", som forefindes på skolens bi
bliotek og i klassebiblioteket.

Diverse udvalg på Nyborg Gymnasium og HF
Udvalg Antal

Kriterier for
Arbejdsområderfordeling

Skolenævn 3 amts- 1. gymn. + Mange arbejdsområder.
rådsmedl., 
rektor, 
lærerråds- 
formd., 2 
forældre, 
(2 elever)

1. HF F.eks. byggesagen.
Lovgrundlag: undervisningsmin. 
bekendtg. af 3. sept. 1974.
§ 27, 41 og 46.

Elevrepr. 2 elever Mindst en fra Behandler sager indstillet fra
i lærer
råd

elevrådet samarbejdsudvalget, hvori ele
verne har interesse og deltager 
iøvrigt i diskussioner, hvortil 
de er indbudt af lærerrådet. 
(Eleverne har ikke stemmeret). 
Såfremt der behandles sager ang 
særlige grupper eller specielle 
sager, hvortil der er nedsat 
specielle udvalg, kan en af re
præsentanterne udskiftes med en 
fra den givne gruppe eller ud
valg, i særlige tilfælde begge 
repræsentanter.
Lovgrundlag: undervisningsmin. 
bekendtg. nr 587 af 23.dec.1969

Introduk- Efter Ingen Tilrettelæggelse af introduk-
tionsuge- 
udvalg

behov tionsuge for de nye l.g'ere + 
1.HF'ere.

Lovoplys
ningsud
valg

4 elever Ingen Det er udvalgets medlemmers op
gave at informere sig om love 
vedr. skolen og derefter stå 
til disposition ang. oplysnin
gen om de forskellige love og 
udvalg.

Samar- 4 elever, 2 HF'ere + Studiekredse, fællesarrangemen-
bejds- 2 lærer, 2 gymn. En af ter, sportsstævner, skolefester,
udvalg lærerråds- de fire skal faciliteter og praktiske for-

formd. og være elevråds- hold på skolen samt fritidsak-
rektor formanden tiviteter.

Lovgrundlag: undervisningsmin. 
bekendtg. nr 587 af 23.dec.1969.
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Kriterier for
Udvalg Antal fordeling Arbejdsområder
Ekskur
sions- 
udvalg

5 elever, 
5 lærer 
(vælges i 
foråret)

Ingen Koordinering af ekskursioner 
samt bevilling af midler til 
ekskursioner. Rektor har dog 
den endelige kompetance til at 
træffe beslutninger i ekskur
sionssager .
Lovgrundlag: undervisningsmin. 
bekendtg. nr 587 af 23.dec.1969.

Guide
udvalg

3 elever, 
3 lærer

Ingen Udarbejdelse + redigering af 
skolens introduktionshæfte.

Årsprøve
udvalg

3 elever,
3 lærer

Ingen Tilrettelæggelse af årsprøver 
for Ig og 2g. Eleverne i ud
valget har ingen kompetence 
til på lige fod med de øvrige 
medlemmer (lærerne) at træffe 
(endelige) beslutninger ang. 
årsprøver. De kan komme med 
forslag til årsprøvernes af
holdelse. Lærerrådet har den 
fulde bemyndigelse til at træf
fe endelige beslutninger ang. 
årsprøvernes ordning og omfang. 
Lovgrundlag: cirkulære om eva
luering og meddelelse til hjem
mene af 26. marts 1973.

Gymnasieelevernes Landsorganisation- GLO
Hermed en hilsen fra GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation. 
Når man kommer fra realskolen og ikke altid er kendt med hvad og 
hvordan de forskellige organer fungerer, kan det være vanskeligt at 
forestille sig hvorledes en sådan organisation arbejder på stedet 
og på landsplan. GLO er en faglig organisation, der uden hensyn til 
partipolitiske interesser har til formål at varetage medlemmernes 
uddannelsesmæssige interesser og at arbejde for forbedrede studie
vilkår for gymnasieelever, deriblandt for dig. Ved at organisere dig 
får du således mulighed for at øve indflydelse på de ting, som du 
har interesse for på det faglige område, og du bliver hurtigt sat 
ind i, hvordan systemet i organisationen og på skolen fungerer ved 
møder og kommunikation mellem medlemmerne.

GLOs opbygning. GLOs højeste myndighed er LANDSMØDET, der holdes 
hvert år i februar. Efter nærmere regler sender hver skoles lokalfor
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ening repræsentanter til landsmødet, hvor GLOs bestyrelse og for
mand vælges. Ind i mellem landsmøderne afholdes der to formandsmø
der, hvor lokalforeningsformændene mødes med bestyrelsen, og der 
afholdes kurser og konferencer, hvor de enkelte medlemmer kan få 
oplysninger og kan diskutere uddannelsespolitiske emner. Der er i 
Fyns amt dannet en amtsregion, hvor der også afholdes kurser og mø
der. For at gå i dybden med emner og til at rådgive bestyrelsen er 
der nedsat seks udvalg (redaktions-, uddannelses-, studiefinansie
rings-, skole-, lokalforenings- og administrativt udvalg). GLO byg
ger udelukkende på individuelt medlemsskab, da kollektiv indmeldel
se ville medføre at nogle gymnasieelever ville blive medlemmer mod 
deres vilje. På de enkelte gymnasieskoler går de individuelle med
lemmer sammen i en lokalforening, der dels arbejder på lokalt plan 
f.eks. med udsendelse af blade og afholdelse af uddannelsespoliti
ske debatmøder og temauger, dels deltager i arbejdet på landsplan, 
dels sender delegerede til møderne, har repræsentanter i udvalg el
ler bestyrelse og skriver artikler til GLO-bladet, der uddeles gra
tis til alle gymnasieelever.

Hvis du er interesseret i at melde dig ind eller i at få flere op
lysninger,kan du henvende dig til de lokale medlemmer på Nyborg 
Gymnasium, hvor du har mulighed for at få det materiale og de op
lysninger du ønsker. Dette kan ske hos f.eks. Steen Lau Jørgensen, 
3y eller Lars Hansen, 2z.

Kim Thomas Kjersgaard 
lokalforeningsformand

Danske Gymnasieelevers sammenslutning-DGS
DGS - DIN STUDIEORGANISATION.
DGS er den snart 15 år gamle studieorganisation for landets gymna
sieelever. DGSs formål er at arbejde for bedre forhold for gymna
sieeleverne, og det kræver en indsats på en række områder, hvor vi 
som gymnasieelever har fælles interesser. DGS har repræsentanter i 
alle de udvalg og råd under staten, som har med gymnasieeleverne at 
gøre. Således arbejder DGS i Rådet for Uddannelsesstøtten for en 
bedre støtte til gymnasieeleverne, og i Kollegierådet gør DGS en 
indsats for at skabe bedre boligforhold for os.
Men også på andre felter forsvarer DGS dine interesser. Gennem en 
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række manifestationer sammen med andre uddannelsessøgende har DGS 
kæmpet mod adgangsbegrænsingen til de højere uddannelser og forrin
gelsen af uddannelsesstøtten. DGS går også ind for en bedre studie
vejlederordning for gymnasieeleverne, for øget medindflydelse og for 
gode arbejdsbetingelser for skolernes elevråd.
DGS er en sammenslutning af elevrådene på gymnasierne,og denne sko
les elever og elevrådet har indtil denne vejledning blev skrevet, 
valgt at holde sig uden for DGS. Der afholdes dog jævntligt afstem
ning blandt skolens elever om tilslutning til DGS. Skolen skal mel
des kollektivt ind i DGS, først derefter kan man melde sig individu
elt ind i DGS. Dette princip styrker helt klart DGSs styrke udadtil. 
Til et hvert tidspunkt kan en enkelt elev henvende sig til DGS med 
problemer på skolen, såsom mødepligt, årsprøver og lign.
DGS har altid mindst en repræsentant her på skolen, snak med vedkom
mende, hvis du ønsker nærmere oplysninger om DGS.
STÅ STÆRKT - VÆR ORGANISERET!

Mette Lund - student 1977

EX NUNC Anno 1946
Ex nunc er elevforeningen på Nyborg Gymnasium, den har en bestyrelse 
bestående af 6 medlemmer, der vælges i slutningen af januar.
Ex nunc arrangerer festerne og koncerterne samt forskellige andre 
møder på skolen som har en oplysende karakter.
Da vi der skriver dette lige er startet, har vi hentet nogle udpluk 
fra vores protokol med kommentar fra det foregående års arrangemen
ter:
foråret 1976: Spillemændene - nytårsbal

Secret Oyster - koncert 
C.V. Jørgensen 
Pax - en lokal gruppe 

efteråret 1976: Præsentationsbal med Pax 
John og Liza - spillemandsmusik, hyggeaften 
Tempus fugit - arr. lige før jul 
2 arr. med Baggårdsteatret

I 1977 lagde vi ud med en skolefest, hvor vi havde levende orkester 
med navnet "Folk Stow". Efter denne fest havde vi en koncert med den 
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kendte danske beatgruppe "Bifrost". Ugen efter havde vi besøg af 
Baggårdsteatret, som opførte "Tango", der handler om en families 
stridigheder angående spørgsmålet revolution - contrarevolution. 
Vi forventer at skulle afholde en fest medio marts 1977, en aften 
med en hypnotisør og senere igen en skolefest, der bliver kaldt 
"Lindeballet", og som har sine rødder langt tilbage i skolens hi
storie. Rækken af arrangementer regner vi med at skulle slutte af 
med en fest sidst på skoleåret (denne fest er dog i øjeblikket kun 
under planlægning).
Efter sommerferien lægger vi ud med "Præsentationsballet", som 
også har rødder langt tilbage. Her skal nye og ældre elever her på 
skolen lige som smeltes sammen til en enhed af elever og vi håber 
at se alle de nye elever til festen.
For at blive medlem af foreningen skal man have sin daglige gang 
på skolen, og der skal betales et årligt kontingent på 12 kr. Med
lemskortet gælder i skoleåret.
Har man lyst til at gøre et aktivt stykke arbejde i foreningen kan 
man møde op til generalforsamlingen,der afholdes i slutningen af 
januar, og stille op som kandidat til bestyrelsen.
Bestyrelsen arbejder kollektivt men har dog valgt en kasserer, der 
varetager foreningens økonomiske interesser.
Bestyrelsen består af følgende:
Lisbeth Andersen - 3y Ulla Bengtson - 3y Lars Hansen - 2z 
Erik Jørs - 3z Lene Nepper Larsen - 2x Frederik Olsen - 3z

Bestyrelsen

Filmklubben
Da filmmediet i stadig større grad bliver en del af vores hverdag 
og efterhånden overtager interessen fra andre medier og kunstarter, 
mener Nyborg Filmklub, at foreningen har en klar berettigelse, og 
selvfølgelig vil vi derfor henvende os til jer.
At filmklubben kører film "man ikke kan forstå en skid af" har i 
få tilfælde været rigtigt, men stort set har vi et bredt og aktuelt 
repertoire.
Vi ønsker at vise let tilgængelige film og køre dem i serier, så 
tilskueren får større udbytte af hver enkelt film. Vi håber lige
ledes på aftener med diskussioner og foredrag - ikke nødvendigvis 
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om film, men også om film.
Du vil komme til at høre nærmere om os. Plakater vil blive sat op, 
annonceringer i Nyborgbladet og Weekend-bladet, avisomtaler før hver 
film og endelig får vi udsendt et program, hvor du løbende kan holde 
dig orienteret om vores arrangementer.
Vi viser film på biblioteket (kl. 20) og i kino (kl. 17). 
Medlemskort kan fås i kino, på biblioteket og hos Wivi Meyer Jensen 
3a . P. b. v.

Wivi Meyer Jensen
Birks Alle 3, 
Nyborg.

Skolebladet

Ja hvad hedder gajol på engelsk?
Langt, langt ude i den mørke regnfulde skov, står et lille bitte, 
bitte grønt træ. Hvert forår springer små grønne blade ud fra dette 
træ, og hvert efterår falder de ned på den dystre skovbund.
En dør sprang op og kokken kom farende ned i kabyssen, pasta!! 
Skolebladet udkommer,fordi vi fandt ud af,at vi var nødt til at lave 
en sætning og ikke hele tiden blive ved med at køre på slagord.
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Vi ønsker at oplyse eleverne om diverse interne, externe og andre 
forhold og problemstillinger ud fra praktiske og mere filosofiske 
udgangspunkter, være redskab for den mest indoktrinerende, yderlig
gående, infiltrerende ensretning. Kort sagt alle indslag vil blive 
bragt i skolebladet med bifald, og dit. Hvilket er udslag af mang
lende afslag af forslag til indslag.
Al henvendelse sker i mødehjælpen hos:
Lene Nepper Larsen - 2x Henrik Nedergaard - 3y Per Lund - 3x 
Bodil Jørgensen - 3b Wivi Meyer Jensen - 3a Kirsten Olufsen - 3a 
Afgåede ved eksamen:
Uffe Most Pernille Harsting Flemming Vejen

RØD FRONT I !!

Kostafdelingen
Til Nyborg Gymnasium og HF er knyttet en kostafdeling med plads 
til 90 elever (drenge og piger). Den ejes og drives af staten.
Der udarbejdes en speciel guide for kostafdelingen.

Lejrhytte

Kildetoftehytten i Kissendrup ca. 12 km. fra Nyborg ejes af lærer
kollegiet og kan gratis benyttes af klasserne til weekend-ture fra 
ca. 15. april til ca. 1. oktober, når man har en lærer med og over
holder forbuddet mod spiritusnydelse. Ærboe tager sig af reserva
tioner .
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Ferieplan

1977
Mandag den 17. oktober til
fredag den 21. oktober ........................  Efterårsferie
Fredag den 23. december til
onsdag den 4. januar ............................ Juleferie

1978

Mandag den 20. marts til 
tirsdag den 28. marts .........................  Påskeferie
Mandag den 5. juni ............................  Grundlovsdag
Mandag den 19. juni til 
fredag den 4. august ..........................  Sommerferie

Alle ovennævnte dage er medregnet.
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Ordensregler
for

Nyborg Gymnasium og HF

i skoleåret 1977/78

vedtaget af samarbejdsudvalget den 28. april 1975.

§ 1 Cykler, knallerter og andre køretøjer skal anbringes på de 
anviste pladser.
Kørsel på rampen til cykelkælderen er forbudt.

§ 2 Der må kun ryges på de af skolen anviste områder (forhaller, 
læsestue, hobbyrum).
Anvendelse af spray-dåser er ikke tilladt i skolens omklæd
ningsrum.

§ 3 Man må efter skoletid kun med særlig tilladelse opholde sig 
i skolens lokaler, bortset fra hobbyrummene.

§ 4 Bøger, som lånes af skolen, skal behandles med omhu. Beska
digede eller tilsnavsede bøger vil blive forlangt erstattet.

§ 5 Beskadigelse af inventar og materiel må straks meddeles til 
inspektor, og har man forsætligt eller tankeløst forårsaget 
skaden, er man forpligtet til at erstatte den.

§6 1 . Når man uddeler blade, skriftlige meddelelser og lign.,
indleverer man samtidig 5 eksemplarer på skolens kontor 
til orientering for skolens personale.

2. Skolens foreninger har tilladelse til at afholde møder 
uden for skoletid i hobbyrummene, dog kun til kl. 22.

§ 7 Flytninger skal anmeldes skriftligt på skolens kontor.
§ 8 Efter forsømmelse på grund af sygdom eller anden årsag må 

der af elever under 18 år medbringes skriftlig meddelelse 
fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed. Elever over 
18 år har tilladelse til selv at udforme denne meddelelse.

§ 9 Til fritagelse fra skolen for enkelte timer eller en hel dag 
må der senest dagen før søges tilladelse hos rektor. Tilla
delsen søges af elevens forældre eller værge. Elever over 
18 år kan selv søge en sådan tilladelse.
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Spørgeskema
Savner du noget i Guiden?
Skriv forslag til næste års guide her:

Afrives og afleveres på kontoret inden 1. septembe


