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TIL LÆSEREN

Skolens årsskrift har i de forløbne år haft karakter af års
beretning, en gennemgang af begivenheder m.m. i skoleårets løb.

Imidlertid har der vist sig at være behov for at oplyse især
skolens mange nye elever om skolens hverdag, således at de let
tere kan få svar på alt det ukendte, der for dem udgør en ny

skoleverden. Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har givet

skolerne lov til at gå nye veje i udformningen af årsskriftet.
Forhåbentlig vil man føle, at dette lille hefte er til nytte -

ikke blot for skolens nye elever, men også for de "gamle" og

iøvrigt alle, der ikke i det daglige færdes på skolen
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til de nye elever

Den 13. august vil skolen tage imod mange nye ansigter. Omkring

150 elever skal gå i en ny skole, lære nye kammerater og nye

lærere at kende, læse i nye lærebøger og modtage en undervis

ning, der nok på en og anden kan virke uvant. Det er dog mit

håb, at I hurtigt vil falde til på skolen.
Skolen er ikke bygget til at kunne huse henved 400 elever. Der

for beder jeg om, at I tålmodigt hver især hjælper med til, at

pladsmanglen ikke bliver gjort til et problem. Den personlige
ansvarsfølelse er en ting, som vi her på skolen lægger vægt på

at udvikle, så vidt vi formår. Det skinner i særlig grad igen
nem i forholdet til undervisningen. Det er frivilligt at gå på
skolen. Men derfor må det også være rimeligt at forvente to

ting overholdt: at arbejdet passes og at man møder til timerne.'
Først da kan man få en forestilling om, hvor langt man har ev

ner til at nå i de enkelte fag. Vi, der underviser her, vil mø
de jer med åbenhed og hjælpe jer til at få et godt udbytte af

gymnasieårene.

VELKOMMEN TIL VESTFYNS GYMNASIUM

Rektor
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skolens styrelse
Vestfyns Gymnasium begyndte for 14 år siden i det små som studen
terkursus. Hurtigt blev kursus til en "rigtig" gymnasieskole. Men

den har altid været en privat, selvejende institution. Imidlertid

har udviklingen og ikke mindst en betydelig vækst i elevtilgangen

medført, at man nu stiler imod, at Fyns Amt overtager skolen. Den
skulle da indgå i rækken af amtskommunale gymnasieskoler. I det
øjeblik, hvor dette skrives, er overtagelses forhandlingerne ikke

bragt til afslutning. Derfor er skolen endnu en privat skole, sty
ret af en bestyrelse, hvis medlemmer er:

Kommunaldirektør K. Mortensen, Assens
Borgmester Helge Nielsen, Glamsbjerg

Borgmester Viggo Andersen, Hårby
Borgmester Peter Thaysen, Assens

Borgmester Gert Andersen, Knarreborg
Bestyrelsesformand Peder Flemløse, Glamsbjerg

Forstander H. Berg Olsen, Glamsbjerg

Viceinspektør H. Hedegård Andersen, Hårby
Landbrugslærer Carl Erik Hansen, Odense

Landsretssagfører 0. Bisgaard, Glamsbjerg

Fru Karen Nøhr, Glamsbjerg

Skibsmægler A. Fage-Pedersen, Assens

Direktør K. Kalken, Millinge

Snedkermester Sv. Lehmann, Jordløse
Fru Else Christensen, Glamsbjerg
Selvom skolen er en privat skole, vil det ingen økonomisk betyd

ning have for eleverne. Under alle omstændigheder er begrebet

skolepenge afskaffet for elever, hvis hjemstedskommune ligger i
Fyns Amt.
Dette er skolens ydre styrelsesramme.

Men skolens hverdag er i langt stærkere grad præget af de styrel

sesorganer, som enhver gymnasieskole har indrettet sig med. Læ
rerrådet, elevrådet og samarbejdsudvalget er de tre instanser.
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som hver for sig og i et snævert samarbejde tilrettelægger sko

lens indre forhold. Et billede af deres virksomhed vil vi gerne
give her.

Lærerråd
Formand:

J. Grønlund Pedersen

Næstformand: Bent Bille
Sekretær:

Agnes Schultz

Der har i det forløbne skoleår været holdt syv møder. En række

udvalg er blevet nedsat, en forretningsorden vedtaget, byggeri
drøftet, ligesom skolens forhold ved overgang til amtskommunal

status har været debatteret. I møderne har foruden lærerrådets
medlemmer deltaget timelærere, elevrepræsentanter samt ved en

kelte sager skolens pedel og kontorpersonale.

Elevråd

Elevrådet består af repræsentanter for hver af skolens klasser.
Det etablerer sig selv med: formand (ikke 3g) ; næstformand (sid

ste års formand); kasserer og sekretær. Elevrådet består pr. 25/4
1973 af: Knud Kock, Kristian Nielsen (næstformand) 3x; Tu

Niel

sen 3y; Yelva Sørensen 3a; Estrid Ege Olsen 3b; Torsten Chris
tensen (formand) 2x; Bent Rasmussen 2y; Torben Thaysen 2a; Flem

ming Dahlquist 2b; Birger Lerche lx; Jesper Pedersen ly; Lis

Boe-Hansen Iz; Mette Skak (kasserer) la; Elsebeth Lohfert (sekre
tær) Ib; Torben Hansen 3r; Karen Vestergaard Boesen 2r; Elly Pe
dersen Ir.

Elevrådet vælger af sin midte 3 repræsentanter til samarbejdsud
valg og lærerråd. Disse er: Kirsten Høbye 2b, Estrid Olsen 3b,

Torsten Christensen 2x.
Elevrådet afholder foruden de ordinære elevrådsmøder (ca. 14 ialt)
som bekendtgøres ved opslag, mindst ét årligt elevmøde. Dette møde
finder sted i september.
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Under elevrådet har flg. permanente udvalg arbejdet: sportsud

valg, biblioteksudvalg, musikudvalg, kunstudvalg og skoleblads
udvalg. VG er ikke medlem af DGS i år; men vi var repræsenteret
af Mette Skak ved DGS's årlige landsmøde.

Rammerne for elevrådsarbejdet er givet i ministeriets vejledende
bestemmelser; men husk på, at det er DIT elevråd, og det er DINE

ideer og froslag og DIN arbejdsindsats, som skal være med til at
udfylde disse rammer på tilfredsstillende vis.

Elevrådet
v/ Torsten Christensen

Samarbejdsudvalget

Udvalget har syv medlémmer: elevrådets formand, to elever valgt
af eleverne, lærerrådets formand, to lærere valgt af lærerrådet

samt rektor.

Udvalgets arbejde består i at drøfte alle fælles spørgsmål og
forslag, der indbringes fra lærer- eller elevside. Blandt de sa

ger, der behandles her, kan nævnes fællestimer, aktiviteter uden
for skoletiden (skolefester, elevfester m.v.), fordeling af evt.

overskud efter skolefester, morgensammenkomster. I almindelighed

må man konstatere, at samarbejdsudvalget kun sjældent har været
indblandet i større problemer.
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undervisni ngen

Gymnasiets opbygning

Gymnasiets undervisning omfatter to linjer: den sproglige og
den matematiske. Linjerne deler sig efter Ig i grene således her

på skolen:

nysproglig gren

proglig linje

samfundsfaglig gren
matematisk-fysisk gren
matematisk linje

matematisk-naturvidenskåbe lir gren

■samfundsfaglig gren

Udover linje- og grendeling kan der tilbydes en vis begrænset
valgfrihed indenfor en række fag: fransk/russisk på begge lin

jer, engelsk/tysk på den matematiske linje og i den sproglige

linjes samfundsfaglige gren samt formning/musik på begge linjer
efter Ig.

Dertil kommer ialt 14 timers erhvervsorientering i løbet af de
tre gymnasieår.

Endelig er der mulighed for at deltage i frisport 2 gange ugent

lig efter skoletid og i korsang 1 gang om ugen.
Til oplysning indsættes her timeplan for gymnasiet:
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SPROGLIG LINIE

Særfag

FAG

Fællesfag

1.

Religion ..........
Dansk ..............
Engelsk ..............
Tysk ..................
Fransk (russisk)
Latin ................
Græsk med
oldtidskundskab .
Oldtidskundskab
Historie og sam
fundskundskab ..
Samfundsfag . ..
Geografi ..........
Biologi ..............
Biokemi ...........
Kemi ................
Fysik ..................
Matematik ........
Musik, særfag ..

2.

3.

Musik
sproglig
gren
2.
3.

0-1-2
3-3-4
435-3-3
4-

4-6 1
3-5 1

3-5

4-0

4-0

1 -

2-0

2-0

2-3-3

0-1

0-1

Samfunds
faglig
gren
2.
3.

Klassisk
sproglig
gren
2.
3.

3-Ö

5-5
8-6

2-0
0-1

5-5
3-2

20-0-3

2-3-0
26-13-15

Legemsøvelser ..
Fællestimer ......

Ny
sproglig
gren
2.
3.

4-6

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

13-12

2-2-2

2-2-1
1 min. (2)-(0)-(0)
Formning og
kunstforståelse .. (0)-(2)-(l)

Musik .

30-17-18
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MATEMATISK LINIE

FAG

Særfag

Fællesfag

1.

Religion

..........

2.

3.

Legemsøvelser ..
Fællestimer ......

Samfunds
faglig
gren
2. 3.

Natur
faglig
gren
2. 3.

Kemisk
gren
2. 3.

0-1-2
3-3-4

Engelsk ..............
l 5-0-0
Tysk ..................
J 5-3-3
Fransk (russisk)
Latin .................
Græsk med
oldtidskundskab .
Oldtidskundskab
1-2-0
Historie og sam
fundskundskab ..
2-3-3
Samfundsfag . ..
Geografi ..........
Biologi ..............
Kemi .................
Fysik ..................
Matematik ........
Musik, særfag ..

Matematisk-fysisk gren
2. 3.

0-1

3-0
0-3

5-5
3-2
0-3 1

l-o-l

0-1

0-1

3-2

3-0
0-3

3-7

2-2
3-3

3-0
2-2
3-3

4-3
2-2
5-6

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

235-

3-0
3-5
5-6

26-12-12
2-2-2

2-2-1
1 min. (2)-(0)-(0)
Formning og
kunstforståelse .. (0)-(2)-(l)

Musik

30-16-15
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Realafdelingen
Fra og med skoleåret 1973/74 optages ikke nye elever i 1. real.
I løbet af de kommende to skoleår vil realafdelingen således bli

ve afviklet.

ErhvervsOrientering
I gymnasieløbets tre år afholdes et antal timer, normalt fordelt

på følgende måde: i Ig er der to timer i forbindelse med gren

valget pr. 15. april; i 2 g ligger hovedmassen af timerne, hvor
til "Studie- og erhvervsvalget", en bog fra arbejdsdirektoratet,

anvendes som grundlag for faget. Endelig er der et par timer til
orientering i nyt materiale, ændringer af studieordninger, til

meldelsesfrister etc. i 3g.

Gymnastik - Idræt - Boldspil
Der er på skolen lejlighed til at dyrke frivillig sport. Fri
sportstimerne ligger efter skoletid , og der tilbydes atletik og
boldspil.

V. G. deltager i flere turneringer indenfor gymnasieskolerne så
som: atletik, fodbold, volleybold og håndbold.

Vi tilråder eleverne at anskaffe sig en træningsdragt til uden
dørs brug. Træningsdragterne kan grundet en kvantumsrabatordning
med fordel købes gennem skolen.

Musik i fritiden

Hvis du vil synge sammen med andre har du muligheder i skolens
kor, der i år sang gamle folkesange ved juleafslutningen og pop
til forårskoncerten. Musikere og sangere deltog i år også i ma-
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rionetforestillingen i närts for en stor del med musik af egen
tilvirkning - så dér er også en chance, hvis dette projekt gen
tages

Har du en violin eller en cello, men savner et sted at bruge
den, er der Vestfyns Kammerorkester, som øver på skolen. Vi reg

ner med til næste år at udvide det påbegyndte samarbejde mellem
orkestret og skolekoret omkring et poporatorium.

Karaktergi vnin g

ædo. es-f- oZecu

Cirkulere af 26. marts 1273.
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årska
rakterer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter

lærerrådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til
njemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fvidt 1° ir el
ler nar indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv.

Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og, udtryk

kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede ka
rakterskala og kan ledsages af et i ord affattet i vidnesbyrd om
elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et

vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, el
ler hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til

den forudgående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om
den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasie

klasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umid

delbart før der afgives standpunktsbeddmmelse skal elevernes
forhold i relation til standpunktet drøftes på et lærerforsam
lingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres

iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever og
disses forældre.
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Årsprøver og oprykning

Cirkulære af 26. marts 1973.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,

hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en

årsprøve som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet

fastsætter ordning og omfamg af eventuelle mundtlige årsprøver og
klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter normalt

skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilret

telæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og
læreres deltagelse i ekssminer fastsat af direktoratet.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at del

tage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fort

sætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes af

stemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så man

ge stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer;
derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1

stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, frem
sætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er eg

net til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for
eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere

drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den en
kelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af

elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer
rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør
fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven.
Dette råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyndighedens
indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal
fortsætte i næste klasse.
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I forbindelse med karaktergivningen afholdes der konsultations

aftener på skolen, hvor ethvert fagligt problem kan drøftes med
lærerne af såvel forældre som elever. Det er af betydning, at
disse konsultationer udnyttes i videst muligt omfang.

Ringetider

9.20

1.

8.30-

2.

9. 30 - 10.20

3.

10.25 - 11.15

4.

11.45 - 12.35

5.

12.40 - 13. 30

6.

13.40 - 14.30

7.

14.40 - 15.30
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Lærerne i skoleåret 1973/74

Adjunkt Anker Bihlet

AB

Adjunkt Bent Bille

Bi

Lektor Gunnar Brandt

B

Adjunkt Connie Schou Christensen

CS

Lektor Carl Hansen

CH

Adjunkt Finn S. Juul

J

Rektor Paul G. Lange

R

Lektor Miels P. Larsen

L

Adjunkt Ole K. Lauritzen

OL

Lektor Annelise Lindhard

Li

Lektor Ejnar Nielsen

Ni

Adjunkt Ib Nielsen

IN

Adjunkt Indrid Bach Pedersen

BP

Lektor Jdrgen Granlund Pedersen

JG

Lektor Margrethe Granlund Pedersen

MG

Adjunkt Birgit Truust Poulsen

Po

Adjunkt S/Sre R. Poulsen

SP

Lektor Poul Skaaning

S

Adjunkt Jette Sønderup

St

Lektor Frederik Winslø'.v

W

Fra skoleåret 19 73/ 74's begyndelse er desuden ansat

Adjunkt Mikael Krarup

MK

engelsk/fransk

Adjunkt Per Olsen

0

dansk/religion

Adjunkt Niels Skovhus Poulsen

matematik/fysik
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Sk

Adjunkt Erling S. Østergaard
samfundsfag/historie

0'

Timelærer Hanne Bille

HB

Timelærer Alice Christensen

AC

Timelærer Inge H. Thomasen

IH

Timelærer Knud Hansen

KH

Timelærer Marius Lønborg

Lø

Timelærer Eva Moseholm

EM

Timelærer Hans Moseholm

Mo

Timelærer Alice Kjær Pedersen

KP

Timelærer Agnes Schultz

AS

Timelærer Poul E. Severin

Se
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F a s f o r d e lin g s p la n s k o le å r e t 1 9 7 2 /7 3

3a 3b 3x 3y

3n 2a

rel

BP Se Se Se

BP

dan

JG Bi Bi

eng

C

w

CS

tys

Sø Sø

fra

S

rus

B

S

Li

AS

2b 2f> 2 x !nx 2 fy 2y ’ny la Ib
Lø

BP

Lø

R

W

Bi

JG

B

CS

Sø

Sø
AS

AC

W

Lø

S

IN

IN

S

S

mat

MG

MG J

fys

J

J

Po

J

kem
geo

AB

MG

MG

J

CH CH
CH

Ni

AB

AB

bio

L

Mo

Mo

Mo

gym

KH Mo KH
EM EM EM

EM

EM

EN

mus

BP BP BP

OL

BP

OL

OL

for

KP IH KP

KP

IH

IH

IH

KP

L

Ni

AC

AS

Ni L

IN

.'*o

BP Li

S

Li

R

W

S

IN

S

S

W

IN

W

Po Po Po

MG Po Po

He He He

CH

CH Po CH

He He He

CH Ni CH

AB AB AB

AB AB
Ni

Ni

W

B

IN Li

J

OH

La La La

B

Li

IN

Bi
OL Li OL

B

Li

w

HB SP JG

B

IN

W

JG AC

HB EH EH

S

IN

his

Bi JG PL

SP CS
Li

lat

BP

Lø

AS

old

3r 2r lr

JG Bi
Bi SP

B

B

lx ly Iz

Ni AB AB

Mo

KH KH

EM
OL

He He He

EM EM

KH KH He
EM EM EM

OL OL

OL OL OL

OL OL OL

EM EM EM
KP KP KP

sid

SA SA SA

hån

KK

mas

EM

Skolebøger
Straks efter udleveringen skriver eleven navn, klasse og årstal

for modtagelsen på indklæbet mærkat, ligesom bøgerne snarest

forsynes med solidt omslag. Man må ved modtagelsen være opmærk
som på, om man får det antal bøger, man skal have.

Hvis man har fået en defekt bog, bedes man normalt vente til

september måned med at få den byttet.

Boginspektor (adjunkt Bihlet) træffes i depotrummet i andet fri
kvarter.

Bøgerne skal plejes vel. Man må hverken forsyne dem med til
skrivninger, med mindre læreren anviser dette, eller opbevare

notesbøger i dem. Dersom man alligevel ødelægger eller mister
en bog, er man erstatningspligtig.

Ved udmeldelse skal samtidig træffes aftale med boginsnektor om
aflevering af bøgerne.
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Bibliotek
Skolens bibliotek rummer 6250 bind, en forøgelse med 386 bind.

Der er for skolens elever adgang til hjemlån fra biblioteket

hver skoledag i 1. frikvarter. I øvrigt kan biblioteket benyttes
i frikvarterer og fritimer. Biblioteket har som i tidligere år

modtaget en række gaver. Udlån 500 bind.

Ekskursioner
I en række fag arrangeres fagligt betonede ekskursioner ecter
aftale mellem elever og faglærere. Skolen stiller et beløb til

rådighed til dækning af udgifterne, men eleverne må være indstil
let på at yde et personligt tilskud.
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Inspekt ion
Skolens kontor er åbent alle skoledage fra kl. 8.00 til kl.14.30

Rektor er skolens administrative leder, men i hverdagen bistås
han af administrativ inspektor, adjunkt Finn Juul, og to kontor

damerne, fruerne Ulla Pedersen og Grethe Christensen. Desuden
varetages indre inspektion af adjunkt Ib Nielsen, og tilsyn med

fysik- og biologisamlingen varetages af henholdsvis lektor Carl
Hansen og lektor N. P. Larsen. Lærebøger sorterer under adjunkt

A. Bihlet (se skolebøger).
Farlig inspektion og lærerkandidater
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har ansat en stab af

fagkonsulenter, der er på stadig rejse rundt til skolerne. Der
for vil man undertiden opleve at få besøg af disse konsulenter

i timerne.
Desuden kan skolen få stillet den opgave at lade kandidater gen

nemgå et såkaldt praktisk-pædagogisk kursus, som medfører, at
undervisningen i bestemte klasser overlades kandidaterne i nogle

måneder under vejledning af faglærerne.

Ferieplan

1973

Grundlovsdag
Sommerferie

5/6

24/6 til

9/8
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skolens hverdag

AF SKOLENS DAGBOG 1972-73.

25. Fagkonsulenten i sang og musik, lektor Emmeluth,

August

besøger skolen.

September

9. Lærerne tager på skovtur.
11. lx besøger Hjemstavnsgården i Gummerup med lektor

Skaaning.
13. Regionsstævne i atletik i Nyborg.

15 . Fagkonsulenten i biologi, lektor Greve, besøger

skolen.
18. Elevmøde.

20 . Fællestime. Orientering om DGS.

27. 2xy på geografisk ekskursion med adjunkt Bihlet.
Isb på historisk ekskursion til Sydslesvig med lek

tor Skaaning.
28. Fagkonsulenten i matematik, lektor Meyer, besøger
Oktober

2.

skolen.
3b + cand.phil. Jette Sønderup på tur til Lübeck.

9 . Fællestime. Stud.mag. Stig Wørmer taler om Maos
tænkning.

12 . Volley-ballstævne i Nyborg for piger.

25 . Forældreaften på skolen.
26-27.
November

3y + lektor Skaaning på ekskursion til København.

1. Kursus i russisk for lærerkandidater.

6. Fællestime. Pianisten John Damgaard Madsen spiller
Schubert.

8. 2y besøger sukkerfabrikken i Assens.

16 . 2x
20-23. Terminsprøver.
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-

-

December

1.

3g arrangerer 100-dags frokost.

4-15. 8 elever fra 3r i Fåborg i erhvervspraktik i Ig.
5. 3x + adjunkt Ib Nielsen besøger ungdomsfængslet i

Søby-Søgård.
8-9. Skolekomedie og skolefest.

Januar

15. Konsultationsaften.
17. Fællestime. Kirkeminister Dorthe Bennedsen.
17. Volley-ballstævne i Middelfart for drenge.

25. Orienteringsmøde om optagelse i Ig.
Februar

7. Fagkonsulenten i fransk, lektor Erik Nielsen, be
søger skolen.

26-28. Terminsprøver for 2. og 3.real.
Marts

2. Fællestime. Det danske Teater opfører "Kaptajnen
fra Köpenick".

5-9.

3r i erhvervspraktik.

7. Kursus i russisk for lærerkandidater.

8-9. 2b + adjunkt Ib Nielsen på ekskursion til København.
13. Skolen fri kl. 12,30 i anledning af vibens komme.
15. Orientering om militæret for 3g.
16. Marionetkomedie.
21. Skolemøde.
22. 2x + adjunkt Ib Nielsen på ekskursion til København.
26. Konsultationsaften.

April

9-13. Tysk rejselektor Giebe besøger skolen.

10-13. Terminsprøver for 3g.
29. Forårskoncert.

Maj

2. Eksaminerne begynder.

MORGENSAMMENKOMST

For at kunne videregive meddelelser af fælles interesse for alle

på skolen, er der samling i aulaen mandag og torsdag i 1. frikvar

ter. Det er en selvfølge, at alle elever møder her. For at krydre
sammenkomsten arrangeres der fællessang, spil og sang ved elever
eller oplæsning.
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Realeksamen 1972
Gitte Hemmeløff Andersen

Else Britt Jessen

Ulla Kønskov Andersen

Gunnar Markvardsen

Elise Svensson Bay

Christel N. Bech Pedersen

Birte C. Aa. Clausen

Randi Jul Pedersen

Vibeke Annette Ekholdt

Hanne Svanekær Rasmussen

Anne Mette Hansen

Else Karla Skovsgaard

Arne Engholm Hansen

Hans Bonne Thomsen

Karen L. Engholm Hansen

Studentereksamen 1972

Matematisk linie (n=naturfaglig gren):
x:
Karin Bimose Christensen, n

Birgitte Rose Mogensen

Inge Ellegaard

Lars Johs. Nielsen

Peter Age Eriksen

Henny Pilegaard

Birgitte Merete Hansen

Franciskus J. C. M. Smits

Jørgen Bang Jacobsen

Johannes P. M. Smits

Vera Jensen

Nis Peter Sørensen

Birgitte Lindegaard

y:
Søren Hedeg. Andersen

Bernt Kiær

Carl Erik Bruntse

Arne Larsen, n

Per Rasmussen Glue

Chr. Woetmann Nielsen, n

Karsten Mose Hansen, n

Claus 0. Skau Pedersen

Bente Rose Jensen, n

Karl Peder Pedersen, n

Lars Jørgen Johansen

Lilly A. Hindse Pedersen

Mogens Johansen

Thomas N. Bech Pedersen

Eva Jørgensen, n

Helle Skytte
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Sproglig linie:

Inge M. Storm Andersen

Inger Jensen

Merete Andersen

Line M. Lund Jørgensen

Tove Lindberg Andersen

Lone Jørgensen

Lars Erik Bach

Henny Skovbjerg Knudsen

Jørgen Morten Berner

Karen Lehmann

Annette E. Christensen

Anne Margrethe Lindegaard

Bent Holmegaard Hansen

Kirsten Elisabeth Olesen

Gunver Strandg. Hansen

Jette M. Haastrup Petersen

Karen K. Skytte Hansen

Marit Elvius Ramsing
Elsebeth Sørensen

Tove Charlotte Helms

Anja Marianne Bielefeldt

Dorte Koch-Christensen

Marie Louise Bommelund

Ane-Marie Kristensen

Dorte Bruun

Niels B. H. Larsen

Pia Christensen

Janne Laursen

Søren P. V. L. Christensen

Kirsten Elisabeth Madsen

Kirsten Christoffersen

Jesper Nielsen

Kirsten Elisabeth Eriksen

Lene Margrethe Pedersen

Marianne E. S. Fich

Hanne Birgitte Rasmussen

Ane Damkjær Hansen

Hans Henning Riber

Jytte Birch Jørgensen

Inga Lykke Sørensen

Steen Ole Jørgensen

Liselotte Vestergaard
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Vestfyns Gymnasium
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Skolens elevtal pr. 1. april 1973 var fordelt på følgende kommuner:
ialt Ir 2r 3r la Ib Ix 1V Iz 2a 2b 2x 2y 3a 3b 3x 3y
Assens

Glamsbjerg

80

111

1
24 24 12

5

7

3

2

7

7

5 10

5

7

7

4

7

4

4

5

5

5

2

6

7

3

4

6

3

3

4

1

3

2

3

2

3

1

7

2

4

2

1

3

2

7

3

1

1

8

5

6

1

1

2

Hårby

29

Tommerup

35

3

4

Broby

24

2

4

Fåborg

53

3

4

Odense

10

4

1

Arup

6

Kolding

1

1

5

1

5

4
3

1

1

3

2

3

3

1

4

4

2

6

1

4

1

Total:

349

25 25 14 20 20 24 26 24 23 24 27 20 19 19 18 21

Piger:

179

15 16

Drenge:

170

10

9

6 19 15
8

1

5

5

9 16 18

5 19 21 15

7

7

3 14 16

6 20 17

5

7 '8

3 11 13

etevakti viteter

Teater

Skolekomedien, som almindeligvis opføres i december måned, ar

rangeres af elever fra 2g i samarbejde med en eller flere af sko
lens lærere.
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Odense Teater tilbyder ungdomsabonnementer, som kan købes gennem

skolen. For 21 kr. får man et hæfte med 3 billetter, der ved te
atrets billetluge kan byttes til rigtige teaterbilletter. Man be

stemmer selv, hvilke forestillinger, man ønsker at overvære dog kan der tidligst reserveres pladser 2 dage i forvejen.

Elevforening
Vestfyns Gymnasiums Elevforening er en sammenslutning af elever,
der arrangerer foredrag, filmaftener og fester, for at styrke

sammenholdet mellem elever.

Elevforeningens fremtid drøftes for øjeblikket, og en afgørelse

træffes ved elevmødet i september.

Vort skoleblad hedder "Guillotinen", holdt i 1972 10~års jubilæ
um og er således et led i de stolte traditioner (!). Redaktionen
er selvsupplerende og består for tiden af ca. 10 opofrende men

nesker fordelt på de 3 klassetrin, og da vore tidligere 3g'ere

nu er udklækkede, håber vi på, at mange af de nye Ig'ere vil træ
de til i deres sted. I øvrigt kan enhver person tilknyttet sko

len (undertiden også udenforstående) komme; med indlæg, der dog
først passerer redaktionen.

"Guillotinen" udkommer ca. 6 gange årligt, koster 1 krone og pro

duceres gennem en serie hyggelige redaktionsmøder, der afholdes
ude blandt de enkelte redaktionsmedlemmer.
Vel mødt i redaktionen!

Yderligere oplysninger hos red. Mette Skak (2a).
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VIGTIGE OPLYSNINGER

TRANSPORT

I almindelighed er der gode offentlige trafikforbindelser til sko

len. Den væsentligste del af trafikken varetages af DSB's rutebi

ler. I enkelte tilfælde er der ved skolens mellemkomst oprettet
særlige rutebilforbindelser, f.eks. fra Broby-området.

Ifølge gældende regler skal ingen skolesøgende unge have udgifter
til befordring, hvis afstanden mellem hjem og skole er over 7 km.

Godtgørelse opnås ved særlig ansøgning til amtskommunen. Ansøg

ningsblanket og evt. oplysninger kan fås ved henvendelse til sko
lens inspektorkontor.

ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER

For gymnasieelever og elever i 3.real er der mulighed for at søge

stipendier af Statens Uddannelsesstøttes midler.
Forudsætningen for at kunne opnå støtte skifter en del fra år til
år, men generelt vurderes ansøgerens behov for støtte ud fra for
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ældrenes skattepligtige indkomst og formueforhold.

Oplysninger om betingelserne for at få støtte samt ansøgnings
blanketter fås på skolen, der også meddeler tidspunktet for af

hentningen af ansøgningsblanketter på kontoret.
Elever i realafdelingen, der ved skoleårets begyndelse var ude

over den undervisningspligtige alder, kan også få stipendier, når

særlige økonomiske forhold i hjemmet taler derfor. Disse stipen
dier er kommunale, hvorfor kommunalbestyrelsen også kan bestemme,

om den i det hele taget vil uddele stipendier. Kommunen kan kun
opnå delvis refusion fra Statens Uddannelsesstøtte.

Skolen bekendtgør også for disse elever tidspunktet for afhentning

af ansøgningsblanketter på kontoret.

LEGATER
Til rådighed for skolens elever er der følgende legater:

1.

"Aage L. Rytters Mindelegat for Elever fra Vestfyns Gymnasium,
Glamsbjerg".

Legatet er oprettet af fru Andrea Rytter for midler skænket i an
ledning af direktør Aage L. Rytters 60 års fødselsdag.

Legatets kapital androg ved stiftelsen 15.000 kr. , og af dets ind
tægter uddeles hvert andet år efter legatbestyrelsens bestemmelse

et legat på mindst 1.500 kr. til fortsat studium eller anden ud
dannelse for en tidligere elev fra Vestfyns Gymnasium, som har be

hov for økonomisk støtte, og som desuden har lagt flid, energi og

målbevidsthed for dagen såvel i skolen som under den fortsatte ud
dannelse .

Legatbestyrelsen består af skolens formand, skolens rektor og 1
medlem valgt af Glamsbjerg Friskoles styrelse (for tiden gdr.

Oscar Hansen, Nårup).
2.

"Rektor Poul Hansens Mindelegat".

Dette legat blev oprettet i sommeren 1971 efter rektor Poul

Hansens død. Fundatsens bestemmelser er følgende:

1 .

Legatets navn er Rektor Poul Hansens Mindelegat.
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2.
Legatets midler er indsamlet i forbindelse med rektor Poul

Hansens bisættelse.
3 .

Legatkapitalen, der ved stiftelsen andrager kr. 17.000,-, henstår

på indlånskonto i Glamsbjerg Bank og forrentes med højeste ind

lånsrente. Indlånskontoen er forsynet med legatets navn.
4 .

Legatet bestyres af rektor for Vestfyns Gymnasium, lærerrådets

formand, den ved Vestfyns Gymnasium ansættelses- og aldersmæssigt
(rækkefølgen prioriterer) ældste lærer, elevrådets formand og for
manden for V.G.samfundet.

5.
Legatkapitalen med tilskrevne renter uddeles med så vidt muligt

lige store årlige beløb igennem 15 år, første gang i forbindelse
med translokationen i 1972, således at legatet er opbrugt og ud

går ved legatuddelingen i år 1986.

6.
Legatet kan modtages af nuværende og tidligere elever ved Vestfyns
Gymnasium som støtte til videregående uddannelse.

Ansøgninger om legatet må indsendes til legatbestyrelsen inden 1.
maj. Legatet uddeles af legatbestyrelsen efter dennes skøn.
Fundatsen er underskrevet 28. februar 1972. Legatbestyrelsen be
står således af lektor N.P.Larsen, lektor J. Grønlund Pedersen,

gymnasieelev Torsten Drud Christensen, stud.med. Christian Otto

sen, Odense og Rektor.
Legatnydere 1972: stud. mag. Else Lundin Jacobsen og stud, polyt.
Ole Rye Jensen.

ORDENSREGLER

Skolen har kun få regler, som må overholdes i hverdagen. De skal

ikke nævnes her, men det skal dog understreges, at alle elever er
personligt ansvarlige for den skade, som de måtte forvolde på

skolens bygninger, materiel og bøger.
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FORSØMMELSER OG FRITAGELSER

Af ordensregler skal især fremhæves, at bortset fra sygdomstil

fælde eller andre tvingende omstændigheder må ingen elev blive
borte fra skolen uden forud indhentet tilladelse fra rektor.
Det henstilles indtrængende til hjemmet ikke at begære nogen så

dan uden vægtige grunde.
En elev, der har forsømt skolen uden forud indhentet tilladelse,

må, når han atter møder, medbringe skriftlig meddelelse om grun
den til fraværelsen med angivelse af dennes varighed. Dog kan i

henhold til undervisningsministeriets bestemmelse elever, der er
over 18 år eller er gift, selv afgive erklæring til skolen om år
sagen til deres forsømmelse. Skolen er i særlige tilfælde beret

tiget til at kræve disse erklæringer dokumenteret, f.eks. ved en
lægeattest. Denne særbestemmelse for elever, der er fyldt 18 år

(eller har indgået ægteskab), medfører ikke nogen begrænsning i

disse elevers forpligtelse til at følge undervisningen, når der
ikke foreligger lovlig grund til forsømmelse.

Skolen modtager undertiden henvendelse fra forældre, der ønsker
en ferie forlænget for deres barn. Sådanne anmodninger kan i al

mindelighed ikke efterkommes da undervisningen er lagt an på, at
den følges uden afbræk.

Hvis en elev er fraværende mere end 8 dage, anmodes hjemmet om
snarest at meddele skolen grunden hertil.
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever,

der er fyldt 18 år eller er gift , fra en elev selv - helt eller

delvis fritages for gymnastik for en uge ad gangen, dog højst i
4 sammenhængende uger.
Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest, der betales af ele

ven. Autoriseret blanket fås på skolen.

Første skoledag

Mandag den 13. august kl. 9.00.

Der medbringes mindre kuffert til bøger!
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