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MIDTFYNS GYMNASIUM, RINGE - 1974. EN HÅNDBOG.

Dette skrift er udarbejdet af elever og lærere ved 
Midtfyns Gymnasium for at fortælle interesserede om 
skolens liv, siden oprettelsen, og om planerne for 
den nærmeste fremtid. Skriftet skulle endvidere kunne 
anvendes som håndbog og vejviser.
Skriftet udsendes til myndigheder, andre gymnasier, 
skolens venner, lærere, nuværende og kommende elever 
og kursister. Kort sagt: de personer, der måtte an
tages at have interesse for skolen og dens liv.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at byde de 
nyansatte lærere og de nye elever og kursister vel
kommen på skolen idet jeg håber, at de vil finde sig 
til rette, og at de vil få gode arbejdsår her.
Redaktionen sluttede den 5. april 1974.

Ole Sv. Andreasen.
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MIDTFYNS GYMNASIUM - STATUS OG FREMTID.
Midtfyns Gymnasium er under opbygning under Fyns Amt.

Elev- og lærertal.
Den første september 1973 var der optaget 85 elever i l.g. 
Disse elever var fordelt på to sproglige og to matematiker 
klasser. Der var ansat fem faste lærere foruden rektor 
samt en skolesekretær; endvidere antoges fem timelærere 
for skoleåret, medens gymnasiet har haft pedelhjælp fra 
vor naboskole: Rubjerglundskolen.
I skoleåret 1974-75 forventes ansat ialt 17-18 faste 
lærere, medens der kun vil blive behov for 2-3 timelærere. 
Elevtallet bliver ca. 172, medens der vil blive optaget 
ca. 81 kursister på det nyoprettede kursus til HF. Elev
erne vil fordele sig på 2 spor sproglige og 2 spor mate
matikere, medens der bliver 3 spor HF. I 2.g vil der kun 
blive nysproglige- og matematisk/fysiske-grene. Der vil 
blive ansat endnu en sekretær.
Elevtallet i skoleåret 1975-76 forventes at blive ca.290, 
og kursisttallet forventes at blive ca. 150. Gymnasiet 
vil søge oprettet samfundsfaglige- og naturfaglig-grene, 
såfremt elevtilslutningen bliver tilstrækkelig stor. Elev- 
og kursisttallet er meget usikkert, idet det i øjeblikket 
er næsten umuligt at anslå elevtilgangen i 1975, da de 
linier, der har været anvendt i de foreliggende prognoser, 
er blevet brudt af faktorer, der ikke har været mulige at 
forudse. Lærertallet bliver derfor særligt usikkert, men 
vil ligge på omkring 30 fastansatte. Gymnasiet vil ansætte 
sin egen pedel.

Bygninger.
Fra 1. august 1973 til 31. juli 1975.
Ringe Kommune har lånt Fyns Amt en nybygget skolebygning, 
der er nabo til Rubjerglundskolen. Det er tanken, at 
bygningen efter periodens udløb skal sammenbygges med 
Rubjerglundskolen, således at denne skole dermed udvides. 
Bygningen indeholder 14 undervisningsrum, elevkantine 
og fællesrum, administration, lærerværelse samt diverse 
rum til depot eller andre hjælpefunktioner. Gymnasiet 
har i skoleåret 1974-75 disponeret undervisningsrummene 
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således: 8 normalklasser; 2 klasser til fagene: oldtids
kundskab, historie, samfundsfag og geografi; 1 lokale 
til hvert af fagene: formning, musik og fysik/kemi;
1 lokale indrettes til mellemtime/studierum med hånd
bogsamling og arbejds- og gruppepladser. Denne plan er 
valgt, da rummene er fordelt efter det samme system, 
som gymnasiet agter at benytte efter flytningen til de 
bygninger, der nu er under opførelse. (Se næste afsnit.)

Efter 31. juli 1975.
Se situationsplanen på indersiden af omslaget.

31. juli 1975: Gymnasiet flytter til de nye bygninger. 
8. august 1975: Blokkene 1, 2, 3,og 4 færdige.
1. september 1975: Blok 5 og kælderen under blok 2 

færdige
1. november 1975: Blok 6 færdig.

Blok 1, 2 og 4 er undervisningsfløje, der er disponerede 
med 6 normalklasser; 2 klasser til fagene: oldtidskundskab 
historie, samfundsfag og geografi; 1 depot til disse;
2 hjælpeklasser; 1 pædagogisk værksted og 1 "studiecelle" 
fordelt omkring et 150 m^ stort studierum. I tilslutning 
hertil er der toiletforhold, et mellemtimerum indrettet 
som dagligstue og en garderobe. Hver af disse fløje kan 
derfor, på nær nogle tilvalgshold og grenhold, fungere 
som en lille skole. Gymnasiet agter derfor at anbringe 
et sprogligt-, et matematiker- og et HF-spor i hver fløj, 
der således bliver disse spors "hjemstavn". Kun enkelte 
tilvalgs- og grenhold kommer til at vandre.
Blok 3 indeholder kantine, fællesområde, administration 
og lærerområde.
Blok 5 indeholder undervisningslaboratorier og auditorier 
fordelt omkring et samlings- og studieområde. Blokken 
indeholder 4 mindre laboratorier til bl.a. specialforsøg, 
3 hjælperum og et mellemtimeområde. Kemi-, fysik- og 
biologiundervisningen vil foregå i denne blok.
Blok 6 indeholder en idrætshal i internationale mål, 
omklædningsrum, motionsrum, teorirum og diverse hjælpe
rum.
Underetagen under blok 2 indeholder lokaler til de musiske 
fag, fællestrinsauditorium i forbindelse med udstillings- 
og gruppelokale samt bogdepot og rum til diverse hjælpe
funktioner.
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For at gennemgå projektet har der været nedsat en 
arbejdsgruppe med deltagelse fra arkitekt-, lærer- og 
elevside. Arbejdsgruppen har holdt 14 møder, hvor alle 
aspekter ved projektet er blevet diskuteret. Arbejds
gruppens konklusioner er blevet samlet i en redegørelse 
og i en rapport, der danner grundlag for ovenstående 
disposition af undervisningsfløjene: Blok 1, 2 og 4. 
Gymnasiet har iøvrigt været indbudt til møderne i Fyns 
Amtsråds byggeudvalg for gymnasiet i Ringe. Da gymnasiet 
i Ringe bygges parallelt med Rosborg Gymnasium i Vejle, 
har der været et tæt og frugtbart samarbejde med Rosborg 
Gymnasium, der især har taget sig af funktionerne i 
blok 5. 
Gymnasiets kontakt med arkitekt og byggeudvalg har 
været forbilledligt, og lover godt for den kommende 
byggefase.

Ole Sv. Andreasen

4



SKOLEÅRET 1973-74.

Skolenævnets arbejde.
Fyns Amtsråd udpegede d. 9. maj 1973 følgende medlemmer 
af amtsrådet til skolenævnet ved Midtfyns Gymnasium: 
fr. Johanne Larsen, hr. B. Nørgaard-Sørensen og 
hr. Erik W. Jensen.
På opstillingsmødet d. 4. oktober 1973 på Midtfyns 
Gymnasium opstilledes en liste med: fr. Elna Fjord Nielsen 
hr. Hans Hasling, fr. Marie Colind Hansen og 
fr. Annelise Poulsen. Da der ikke inden d. 9. oktober 
var blevet indsendt andre lister var de to førstnævnte 
valgt, medens de to sidstnævnte blev stedfortrædere. 
Skolenævnet konstituerede sig på sit møde d. 25.oktober 
med fr. Elna Fjord Nielsen som formand. 
Skolenævnet har i den forløbne tid afholdt 7 møder. 
Skolenævnet har behandlet følgende sagsgrupper, tallet 
i ( ) angiver antallet af møder, hvor sagsgruppen har 
været på dagsordenen: Budgetspørgsmål (2), Ekskursioner 
og besøg fra andre skoler (6), Elevsager (5), Forældre- 
klage (2), Fritagelser for enkelte timer (1), Gren
deling (2), HF-oprettelse (2), Læreransættelser (5) , 
Lærersager (1), Nuværende bygninger/inventar (4), Ny
byggeriet (6), Ringetider og skema (1), Samarbejde: 
skole-hjem (3), Samarbejde med Ringe Kommune (1), 
Skolenævnets opgaver (1), - forretningsorden (2), 
- valg (2), Skolens daglige aktivitet (7), Tilmelding 
til l.g og l.HF (1), Udlån/-leje af lokaler (2), Årsprøver 
og evaluering (4).
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Følgende møder mv. har været afholdt:
Forældremøde, 86 deltagere, d. 15. november 1973: 
præsentation af skolen, skolens arbejde og skolens 
lærere.
Konsultationsaftener, for elever, forældre og lærere, 
d. 11. og d. 13. december 1973.
Orienteringsaften, om gymnasiet og HF og om tilmeldning, 
d. 22. januar 1974.
Der har blandt forslagstillerne til den nye skole
styrelseslov været delte meninger om nødvendigheden af 
at bevare skolenævn ved gymnasieskolerne. Det har ligget 
rektor Andreasen meget på sinde, at få lov til at op
retholde gymnasiets skolenævn, hvor der i den forløbne 
tid har udviklet sig et tillidsfuldt samarbejde mellem 
skolens ledelse, personale, elever, myndigheder og for
ældrerepræsentanter. Det har været en stor glæde for os 
at konstatere, at der på Midtfyns gymnasium er etableret 
et undervisningsmiljø, som virker meget tiltalende og 
tillidsvækkende. En tak herfor skal rettes til rektor 
Andreasen og gymnasiets dygtige lærerstab, som er gået 
frisk til sagen og har løst opgaverne frejdigt og effek
tivt. Det er mit ønske, at den holdning, der her er 
kommet til udtryk i den lille skole, også må kunne 
viderføres, når gymnasiet er fuldt udbygget.

Elna Fjord Nielsen

Nyvalg til Skolenævnet.

Da gymnasiet er oprettet i august 1973, vil et valg til 
skolenævn her i foråret skulle ske af og iblandt de samme 
forældre som i oktober. Fyns Amtsråd har derfor søgt 
Undervisningsministeriets dispensation, således at 
nyvalg til skolenævn udsættes til september - oktober 
1974, for at nyoptagnes forældre kan deltage.
Fyns Amtsråd har imidlertid allerede nu udpeget de amts
rådsmedlemmer, der skal sidde i det nye skolenævn:Under
visnings- og kulturudvalgets formand, overlærer Bent Nør
gaard- Sørensen , Humble, cand. agro. C. E. Hansen, Skt. 
Klemens, gårdejer Rasmus Andersen, Ringe, overlærer 
B. Nørgaard-Sørensen er udpeget som formand for valg
bestyrelsen.
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FYNS AMTSRAD
UNDERVISNINGS- OG KULTURUDVALGET

AMTSGÅRDEN - ØRBÆKVBJ 140 • 5000ODENSE -TELT. (O9)UM00

Forældre og elever ved 
Midtfyns Gymnasium 
5?5o Ringe

joøaai m-5o51-42o44- 1-2-1975
Bade* anket wt

MB/BR

25 ML fl»

Forældre og elever ved Midtfyns Gymnasium i Ringe har ved 
skrivelse af 3. marts 197* protesteret over, at Gymnasie- 
direktoratet har nægtet at give tilladelse til oprettelse 
af samfundsfaglige grene ved gymnasiet, og beder Fyns amts
råd hjælpe til at sådanne grene bliver oprettet.
Oprettelsen af grene ved amtskommunale gymnasier forudsæt
ter tilslutning fra såvel undervisningsministeriet som fra 
det pågældende amtsråd. Da ministeriet gentagne gange har 
fastslået sit standpunkt og ved sin afgørelse i øvrigt føl
ger den almindelige praksis,nærer amtsrådet intet håb om at 
kunne ændre ministeriets opfattelse.
Undervisnings- og kulturudvalget deler til fulde forældre- 
og elevkredsens beklagelse over, at det ikke har været mu
ligt at oprette samfundsfaglige timer allerede i skoleåret 
1974/75.

Johan»* lara*rt *
// fmd.

N.B. Til gymnasiets eget brug returneres de indsendte under- 
skrifter.
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Samarbejdsudvalget.

Samarbejdsudvalget har afholdt 12 møder med følgende 
sagsgrupper på dagsordenen. Tallene i ( ) angiver 
antallet af møder, hvori sagerne har været behandlet. 
Budgettet (1), Bøger & papir (3), Ekskursioner og 
skovtur (6), Fester og aftenarrangementer (9) , Fælles
arrangementer (7), Inventar og nuværende bygning (4), 
Kantine (4), Kunst-musik-teater (5), Morgenmøder (2), 
Nybyggeriet (2), Ordensregler (2), Ringetider og 
skema (4), Skoleblad (2), Skolefoto (3), Skolenævns- 
repr. (1), Sport (3) , Studiekreds (2) , Transport (1). 
Fra elevside har følgende været valgt til samarbejds
udvalget:

Lis Pedersen, la 
Marianne Hasling, Ib 
Peter Gorm Hansen, Ix 
Arne Hansen, ly

De tre første som medlemmer, sidstnævnte som sted
fortræder .
Fra lærerside har:

Jens Raagaard og Eva Kjærgård 
deltaget indtil 1. januar 1974, hvorefter 

Jørgen Hunosøe og Knud Skovhus Poulsen 
har deltaget.
Rektor og lærerrådsformanden er fødte medlemmer. 
Samarbejdsudvalget har fast inviteret stedfortræderen 
for elevrepræsentanterne samt skolens sekretær, 
Grete Hansen, og skolens pedel, Harry Fischer, til at 
overvære samarbejdsudvalgsmøderne med taleret, men uden 
stemmeret.
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S.U. har i det forløbne år blandt andet snakket om 
følgende sager:

På det første S.U. møde lagde vi programmet for 
en skovtur. Den gik til Fynshoved hvor vi legede 
og spiste vore medbragte madder. S.U. kunne fore
stille sig, at skovturen blev en årlig tradition. 
S.U. vedtog i første omgang at holde lukkede fester 
(uden gæster), da vi mente, vi så havde større 
mulighed for at lære hinanden at kende. Til den 
årlige skolefest besluttede man dog at invitere 
gæster med.
På samme møde blev der orienteret om skolens 
budget og især om de punkter S.U. har medind
flydelse på.
Ang. oprykningsprøver indstillede S.U. til 
lærerrådet, at det tog beslutning om årsprø
vernes antal og form, idet S.U. gik ind for 
3 mundtlige prøver incl. evt. studentereksa
mensfag, således at der gives karakterer i 
disse fag. S.U. har dog senere ændret antallet 
af fag til fire. Den enkelte elev bestemmer 
selv hvad han/hun vil op i. De skriftlige 
prøver henlægges til 29. 30. 31./5.
Ang. elevblad kræver skolen, at det tydeligt 
angives at bladet ikke er et officielt organ 
for Midtfyns Gymnasium, og at det udkommer 
ucensureret.

Lis Pedersen, la

Morgenmøder. Efter vedtagelse i S.U. og lærerrådet er 
der hver fredag blevet afholdt et kort morgenmøde med 
deltagelse af alle elever og lærere for at give alle 
lejlighed til at fremkomme med meddelelser og indlæg 
i den løbende diskussion på skolen. Samtidigt kunne 
man få lejlighed til sang, spil og fremførelse af 
teater.

Ole Andreasen
g



Arrangementer under samarbejdsudvalget.
13. august 1973 til 8. april 1974:
24. 8. Skoleskovtur til Fyns-Hoved.
15. 9. Åbent hus for egnens befolkning.
27. 9. Fællesarrangement om det kommende gymnasie- 

byggeri i Ringe ved ark. Per Kyed.
5. 10. Fest for skolens elever og lærere.

26. -28. 10. Besøg af 3.my fra Nørre Gymnasium.
26. 10. Fest for gæster, lærere og elever.
29. 11. Fællesarrangement: 10-kantet politisk 

møde med deltagelse af 3-real fra Ringe 
Kost- og Realskole.

20. 12. Juletræs-pynte-aften for elever, søskende, 
forældre, lærere og lærerbørn.

21. 12. Juleafslutning: Koret sang - rektor læste 
højt.

22. 1. Offentligt orienteringsmøde om gymnasiet og 
HF-kursus med hjælp af elever og lærere.

5. 2. Kunstudstilling.
27. 2. Fællesarrangement: International Forum: 

Guinea-Bisseau.
19. 3. Skolemøde: Om det kommende skoleår. Plenum- 

og gruppemøder om de konfliktsituationer, 
der kan opstå næste skoleår. (3-dobling af 
elev- og lærertal, oprettelse af HF-kursue.;

5. 4. Forårsfest for elever med gæster og lærere.
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"Ordensregler.
Efter beslutning i samarbejdsudvalget og godkendelse i 
skolenævnet har man ikke formaliseret egentlige "ordens
regler" ved Midtfyns Gymnasium, idet man har ment, at de 
almindelige regler for omgang, mennesker imellem, også 
er tilstrækkelige for livet på en skole. Samarbejdsud
valget besluttede derfor at følgende regel skulle være 
den eneste nødvendige:

"Opfør dig ordentligt - Læs opslagstavlen!

Stort set har dette påbud også vist sig tilstrækkeligt, 
men af og til har der vist sig opslag på opslagstavlen, 
der indeholder påbud, der har karakter af regler: Stole 
stilles på plads efter brugen - op under bordene i klas
serne - ved det rigtige bord i kantinen. Der må kun 
ryges, hvor der er askebægre, der er kun stillet aske
bægre op i kantine, Lærerværelse, Administrationen og 
gangene. Askebægre hører til på bordene, ikke på gulvet, 
da de let går i stykker. Papir anbringes i papirkurve 
(sammen med andet affald) og ikke i askebægre (brandfare). 
Frokost indtages fortrinsvis i kantinen, så undgås mad
lugt i klasserne - madpakker kan, såfremt de forsynes 
med navn, anbringes i kantinens køleskab. Dørene fra 
klasserne til det fri er beregnet til flugt under brand 
- af hensyn til rengøringen bedes de ikke benyttet, når 
jorden er fugtig - tilsvarende gælder for den vestlige 
indgang. Man vipper ikke på stolene - mærker i gulvet. 
Undgå af hensyn til rengøringen indesko, der afsætter 
sorte mærker. Såfremt man ønsker at benytte skolen til 
lektielæsning efter den egentlige skoletid bedes lokale 
9 benyttet (lige ved indgangen) - fra skoleåret 1974-75 
kan mellemtimerummet benyttes. Skolebygningen aflåses 
normalt kl. 17.

Arne Hansen, ly
Ole S. Andreasen

11



Lærerrådet 1973/74:
På det af rektor til 14. august 1973 indvarslede lærer
rådsmøde valgtes adjunkt Knud Skovhus Poulsen til sekretæ 
adjunkt Jens Raagaard til næstformand og adjunkt 
Klaus Veltzé Jensen til formand.
Naturnødvendigt måtte det blive en hektisk - men på 
ingen måde mindre spændende - tid, lærerrådet gik imøde 
med opbygninger af det nye gymnasiums forskellige 
instanser.
Udover at stå som initiator af traditionelle arrangemente 
som skoleskovtur, personaleudflugt, juleafslutning (med 
"klippe/klistre aften") og ekskursion til København - 
samt mere brisante handlinger, såsom indkøb af porcelæn 
til lærerkollegiet (!), er lærerrådet, sammen med eleverne 
i udstrakt grad inddraget i bygning og indretning af det 
nye gymnasium. Endvidere har lærerrådet været repræsenter 
på GL's møde i september 1973 for rektorer, lærerråds- 
formænd og GL-repræsentanter, samt på medlemsmødet i 
oktober 1973, på amtskommunale møder vedr. gymnasiet,og 
på mødet på Vingsted-Centret januar 1974 for repræsentan
ter for nyere gymnasier og skoler under ombygning. 
Midlerne til indkøb af undervisningsmidler, inventar og 
samlinger har været genstand for indgående drøftelser, 
skolens navn og bomærke har været på dagsordenen - for 
blot at nævne yderpunkter på det vidtspændende spektrum, 
lærerrådet har beskæftiget sig med.

Jens Raagaard
Klaus Veltzé Jensen
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Elevrepræsentationen.
Da vi i skoleåret 1973-74 har været relativt få elever 
på Midtfyns Gymnasium, har der ikke været store problemer 
med kommunikationen.
I Samarbejdsudvalget er der en repræsentant fra hver 
klasse; dette har fungeret godt, og der har derfor ikke 
været motivation for oprettelse af elevråd el. lign.
I skolenævnet er der to elevrepræsentanter, der dog 
ikke har stemmeret. De har taleret, men deres funktion 
er nok mest blot at holde sig å jour med hvilke be
slutninger, der tages og modargumentere de ting, der 
evt. skulle være imod elevernes interesser.
Næste år, når skolen får flere elever, vil det imidler
tid være nødvendigt at lave elevrepræsentationen om. 
Man må da i S.U. "nøjes" med én repræsentant fra hver 
gymnasieårgang og en HF-repræsentant (S.U.-eleverne 
behøver ikke nødvendigvis at være således fordelt, men 
det vil være det mest praktiske og retfærdige.) 
Dette vil forringe kommunikationen, da man før hele 
tiden havde én i hver klasse, man kunne henvende sig 
til, hvis man synes noget var dårligt og burde tages 
op i S.U.; foruden at denne samtidig vidste besked med 
alle de praktiske ting som eksamen, ferier, arrangementer 
fester o. lign.
Evt. vil det være formålstjenligt at oprette et elevråd 
bestående af klasserepræsentanter, således at disse 
kommunikationsvanskeligheder kan undgås.

Janne Isb
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Statens uddannelsesstøtte.
Hvert år stilles der af Statens Uddannelsesfond et beløb 
til rådighed for en række elever med dansk statsborger
skab, som ønsker at gennemgå en offentlig anerkendt ud
dannelse .
Af dette fond har 49 elever på Midtfyns Gymnasium søgt 
og opnået stipendier på et samlet beløb af 173.680,- 
alt efter forældres og elevernes indtægt og formue. 
Herudover har der været mulighed for at få stats
garanteret studielån hos banker og sparekasser. Lånet 
har kunnet opnås uden hensyn til forældres og egne 
økonomiske forhold og har højst kunnet udgøre 8.000,- kr. 
og højst forskellen mellem 11.000,- kr. og den støtte, 
der tildeles fra Statens Uddannelsesstøtte.
2 elever har modtaget sådanne lån.
For at komme i betragtning til stipendie og lån, må 
ansøgerne skønnes egnede til at gennemføre uddannelsen 
på normal tid og for så vidt angår Statens Uddannelses
støtte vil forældrenes skattepligtige indtægt danne 
udgangspunkt for ansættelse af støttens omfang, dog vil 
der blive taget forskellige hensyn, bl.a. til antallet 
af børn, som er i eller under undervisningspligtig alder 
eller under uddannelse.

Eva Kjærgaard
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Studievejledning. Tilvalg. Grenvalg. -

På den matematiske linje valgte 14 elever tysk og
36 elever engelsk. Undervisningen, der omfatter 5 ugent
lige timer, afsluttes sommeren 1974.
M.h.t. grenvalget fik alle elever udleveret Arbejds
direktoratets hæfte og pålæg om også at vise det til 
forældrene.
Der var 1 times orientering om en evt. samfundsfaglig 
gren: Til- og fravalg af fag samt konsekvenser for 
senere erhvervsvalg. En naturfaglig og musiksproglig 
gren var ikke aktuel bl.a. p.g.a. manglende apparatur 
og det lille elev- og lærerantal. Klaus Veltgé Jensen 
orienterede i 1 time om selve samfundsfagets indhold. 
P.g.a. for få tilmeldinger fra de sproglige klasser 
kunne Direktoratet imidlertid ikke acceptere oprettelsen 
af en sådan gren.
Omkring 1. 2. 74 begyndte tilmeldningen til HF efter 
forsinket udsendelse af ansøgningsskemaer fra 
Direktoratets side. Som det også har vist sig på 
landets øvrige HF-kurser er tilgangen dalende, men 
sidste halvdel af marts var dog præget af de nød
vendige samtaler mellem ansøgere og studievejleder/ 
rektor. Der forventes oprettet tre klasser i det 
nye skoleår.

Jørgen Hunosøe
15



Studieteknik / Erhvervsvejledning:
Skolens første indføring i studieteknik var lidt 
improviseret - i 1. omgang - p.gr. af skolestarten; 
eleverne blev dog grundigt orienteret i læseteknik 
og notattagning, ligesom der var en gennemgang af 
bog- og papirbehandling (indholdsfortegnelse, re
gister, notater m.m.).
I 2. omgang blev biblioteksopbygningen gennemgået 
for derigennem at lette elevernes uundgåelige 
biblioteksbenyttelse, ligesom de enkelte fags 
væsentligste håndbøger blev præsenteret og forklaret. 
Erhvervsvejledningen indskrænkedes i dette skoleår 
til orientering om gymnasiets grenmuligheder med 
omtale af de respektive grenes kompetance.
løvrigt henvises til adjunkt Jørgen Hunosøes indlæg 
om "Studievejledning-tilvalg-grenvalg" .

Klaus Veltzé Jensen
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Ekskursioner;
Den første af skolens forhåbentlig mange skovture 
foregik den 24.8. 1973 til Fyns Hoved (hvor der ingen 
skov er.')
Efter først at have beskuet og beundret jættestuen ved 
Snave, travede vi os appetit til på Fyns Hoved, hvorpå 
elever og lærere diverterede sig med tovtrækning (vinder 
blev hold 5) og alskens barnlige lege. En god start for 
en fortsættende tradition.......
Som genbesøg for 3. my's ophold i Ringe den 26.-28./Il 
1973 rejste en næsten samlet skole på visit til Nørre G 
i København i dagene 7.-9.2. 1974. Besøg på Carlsberg, 
Glyptoteket, Thorvaldsens Museum, Teknisk Museum 
(Helsingør), Kronborg, Zoologisk Museum samt Danmarks 
Akvarium - med følgende rapporter - sikrede det faglige 
indslag. Med god grund kunne vi derfor kaste os ud i en 
vellykket fest på Nørre G fredag aften. Dagen derpå blev 
såvel vort pige- som drengehold tævet i Volley-ball af 
Nørre G'erne.
De hjemmeværende elever beskæftigede sig med opgaver om 
højskole-besøg i Ryslinge - samt forureningsproblematik 
- besøg på Kommunekemi i Nyborg.
I dagene 7. -12. april 1974 vil de sproglige samt 
matematikerne med tysk begive sig på studierejse til 
Øst- og Vest- Berlin.
Turen, der støttes financielt af Forbundsrepublikken 
Tyskland, bliver i historietimerne forberedt gennem 
kildelæsning om Berlin-spørgsmålet, og i tysktimerne 
gennem læsning af sagprosa. Disse forberedelser for at 
kunne honorere turens dobbelte sigte: sproglig træning 
(dansk er bandlyst efter Warnemünde!) samt historisk
politisk indleven i Berlin- og Tysklandsproblematikken. 
38 elever deltager i denne skolens første udenlandstur. 
Det er tanken, at der i årene fremover skal arrangeres 
tilsvarende rejser til tysksprogede lande.
Den 17. maj 1974 - med start fra Ringe kl. 0500 og 
hjemkomst kl. 2400 - er der planlagt en geografiekskursion 
(med et gran af historie!) for i Østjylland bl.a. at 
se på randmoræner, i Midtjylland bl.a. afsmeltnings
kegler og hedesletter, i Vestjylland bl.a. kystsikring, 
i Marsken bl.a. vadehavslokalitet og, for at sætte 
prikken over dette omfangsrige program (!!!) i Fynshav 
træt at skue på en klintkyst. Deltagere la og Ib.

Thomas Jessen I.s.a. Klaus Veltzé Jensen 17



Teater & Kunst.

Den 26.8. var 34 elever i Svendborg Teater, hvor Det danske 
Teater,opførte Brechts: Mutter Courage med Bodil Udsen i 
hovedrollen. - Et lignende besøg den 21.2. (14 elever) 
gjaldt opførelsen af mindre stykker af Sartre og Brecht. 
Til jul viste elever fra la og Ix scener fra Holbergs 
Erasmus Montanus.

Titelrollen spilledes af Thomas (la) sekunderet af 
Karsten Chr. (Ix) og Pernille (la) : EM's forældre, 
Hans (Ix) : EM's broder Jacob, Stig (Ix) og 
Anette (la) var svigerforældrene og Hanne R (Ix) var 
EM's vordende fæstemø. Bjerget repræsenteredes af 
Hans Henrik (Ix) : Per Degn,. Jacob (la) : Jesper 
Ridefoged og Poul (Ix) : Løjtnanten. Jørgen og 
Ole (Ix) var løjtnantens hest, Finn (Ix) : korporalen 
og Peter fortælleren, der forklarede, hvor det var 
nødvendigt. 
"Dekorationerne" bestod af bord, stol, skærme og 
enkelte rekvisitter. Jens havde indspillet musikken 
og Hanne (la) var sufflør.

Den 28.1. - 12.2. udstillede 10 grafikere fra "Trykker
banden" i aulaen. Skolen købte serigrafier af Knud Andersen 
og Johannes Voss, en farveradering af Sys Hindsbo og 
farvetræsnit af Ole Sporring - svarende til lejen af ud
stillingen. I forbindelse med ophængningen var der åbnet 
to aftener: den 31.1. spillede Jens (violin) og Martin 
(lb-klaver) sonater af Händel og Mozart, og den 5.2. holdt 
galleriejer Ryg Olsen, Fredericia, et foredrag ledsaget 
af lysbilleder og film om Bauhaus-gruppen.
Lister for interesserede i oprettelsen af en kunst
forening var lagt frem og blev overgivet tandlæge 
Palle Thorup.

Jørgen Hunosøe
Else Friesgaard, Ib.
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Musik.

I september måned startede koret. I følge sagens natur 
måtte det blive et lille kor (ca. 12 medlemmer), men 
fordelingen af stemmer har været god: 5 sopraner, 5 alter 
og 2 basser. Vi har holdt prøver hver torsdag efter skole
tid fra 14.30 - 15.00 (p.gr. af tog og rutebiler har det 
været nødvendigt at slutte allerede kl. 15.00). Vi har 
sunget 3-stemmige og 4-stemmige satser, danske korsange, 
negro spiritual, Sea Shanty.
I årets løb har koret sunget ved det ugentlige morgen
møde og ved juleafslutningen sang vi: Coventry Carol, 
"Lully, lulla". Vi regner med sidst i maj at afholde 
en lille koncert, hvor koret synger årets repertoire 
og hvor også mindre instrumentalgrupper vil medvirke. 
Koret er selvfølgelig åbent for alle på skolen og der 
afholdes ikke nogen form for optagelsesprøve. Efter 
sommerferien starter vi sidst i august og håber at det 
større elevtal til den tid også vil komme koret til gode! 
Der har ikke i år været mulighed for at stable et skole
orkester på benene, men vi håber at der bliver mulighed 
herfor til næste år.
Der har i årets løb været arrangeret 2 koncertture til 
Odense Byorkesters koncerter i Fyns Forsamlingshus.

Else Friesgaard, Ib
Jens Raagaard

Om en studiekreds.

På foranledning af en lille flok energiske elever har 
der i forårssemestret været afholdt studiekreds under 
ledelse af adjunkt Eva Kjærgaard på Midtfyns Gymnasium. 
12 elever har fem eftermiddage med iver kastet sig over 
europæisk billedhuggerkunst, teater, arkitektur osv. 
med udgangspunkt i græsk og romersk kunst; og trods 
den korte tid, der har været til rådighed, synes timpr- 
ne at have været udbytterige.

Eva Kjærgaard
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Festudvalget - Kantine.
Festudvalget, "Oraklet", blev dannet i efteråret 1973 på 
frivillig basis.
Der havde længe været tale om, at der burde arrangeres 
en fest. "Pernille" Rørdam, Isa, samlede 2 elever fra 
hver klasse, og dette udvalg satte en fest i scene i 
september, med diskotek og folkesangere. Festen blev 
en sikker succes, og "Oraklet" fik dermed en start
kapital.
Efter denne fest har "Oraklet" arrangeret tre fester. 
Først en diskoteksaften i forbindelse med juletræs
pyn te-klippe-aften; dernæst et diskotek på valgaftenen, 
hvor lærerrådet havde opstillet TV-apparater i et til
stødende rum; og sidst en forårsfest med diskotek 
kombineret med beatgruppen "OOBY-DOOBY".
I februar fik "Oraklet" samarbejdsudvalgets godkendelse 
af en kantineordning, som festudvalget skulle stå for. 
Kantinen viser sig at være en "god forretning" for fest
udvalget. I kantinen sælges frugt, sodavand og andre 
småfornødenheder. Eleverne kan få deres madpakker op
bevaret i køleskab. "Oraklet" håber på at kunne udvide 
salget næste skoleår med et større udvalg af frugt og 
måske salg af mælk. Overskudet fra fester og kantine 
går til "Oraklets" videre arbejde.
"Oraklet" vil i fremtiden fortsat arrangere fester og 
bestyre kantinen. Yderligere er "Oraklet" parat til at 
påtage sig forskellige andre opgaver, der skulle vise 
sig, og som tjener et godt formål på skolen. Dette vil 
fortsat ske i samarbejde med skolens samarbejdsudvalg.

Frits Pedersen, imy
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Idræt.

7/9-73 Atletikstævne mod Rubjerglundskolen 
(vi tabte,drenge).

14/ 9-73 Start på frivillig volleyball 
(hver fredag 14-16)

25/ 9-73 Interne mesterskaber i fodbold 
(drenge) vinder: 1 by.

5/10 - 73 Fodboldkamp mod Rubjerglundskolen 
(vi vandt 3-2, drenge).

10/10 - 73 Start på frivillig håndbold 
(hver onsdag 14-16).

11/10 - 73 De fynske gymnasiers fodboldturnering, 
vi mødte Middelfart og tabte 6-2. (drenge)

28/10 - 73 Fodboldkamp mod Nørre Gymnasium 
(vi tabte, drenge).

23/11 - 73 Volleyballturnering i Nyborg 
(vi tabte, drenge).

6/2-73 Håndboldkampe mod Rubjerglundskolen, 
drenge og piger (vi tabte)

9/2-73 Volleyballkampe mod Nørre Gymnasiun,
drenge og piger (vi tabte).

16/2 12/3 74 Intern bordtennisturnering 
(drenge) vinder: Lars Aaskov Ix

20/ 2 - 74 Håndboldkamp mod Guldhøjskolen 
(drenge, vi tabte).

8/ 3 - 74 Volleyballkamp mod Rubjerglundskolen 
(piger, vi tabte).

29/ 3 - 74 Volleyballkamp mod Rubjerglundskolen 
(drenge, vi vandt).

24/ 4 - 74 Vi arrangerer de fynske gymnasiers 
håndboldturnering i Ringe Hallen.

Selv om der på skolen det første år kun har været omkring 
80 elever, har vi ikke været bange for at deltage i diverse 
kampe og stævner. Det er klart, at vi de første år må finde 
os i at få mange klø; men vi trøster os med at resultaterne 
nok skal komme, og det er der ingen tvivl om, hvis aktivi
teten bliver lige så god fremover, som den har været i år.

Anders Dahl-Nielsen
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SKOLEÅRET 1974-75.

Fagplan for gymnasiet.

Normaltimcplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Ny
sproglig 

gren 
2. 3.

Musik- Sam- Klassisk
sproglig fundsfag- sproglig

gren lig gren gren
2. 3. 2. 3. 2. 3.

Matem a- 
tlsk-fy- 
aiskgren 

2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Matur
faglig 
gren 

2. 3.

Religion.......................
Dansk..........................
Engelsk........................
Tysk.............................
Fransk (russisk)..........
Latin............................
Græsk med oldtids

kundskab .............
Oldtidskundskab........
Historie og samfunds

kundskab ............
Samfundsfag...............
Geografi.......................
Biologi.........................
Biokemi.......................
Kemi...........................
Fysik...........................
Matematik...................
Musik» særfag..............

Legemsøvelser.............
Fællestimer..................

( max.
Musik............ 1 min.
Formning og kunst

forståelse ..............

0-1-2
3-3-4
4 - 4-61
3- 3 - 5 ] 3 ' 5 3 ’ ’

5-3-3
4 - 4- 0 4-0 5-5

8 - 6
1 - 2-0 2 - 0 2 -0

2-3-3 0-1 0-1 0-1
5 - 5

2 3-2
0-0-3

2-3-0
4- 6

0-1-2
3-3-4

J 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1

5 - 5
3 - 0 3 - 2 3 -2 
0-3 0 - 3 ]

13-7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3- 5 2 - 2 2 -2
5- 5-6 3-3 3-3

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15
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Elever der starter i l.g i august 1974 kan ikke vælge 
russisk, da der endnu ingen russisk-lærer er ved skolen. 
Eleverne skal endvidere vælge mellem formning og musik 
i 2. og 3.g.
I skoleåret 1974-75 findes der kun nysproglig gren og 
matematisk-fysisk gren ved Midtfyns Gymnasium. For at 
en ny gren kan etableres, kræves tilslutning fra mindst 
10 elever. Såfremt der er tilslutning vil skolen søge 
om oprettelse af samfundssproglig gren, samfundsmate
matisk gren og/eller naturfaglig gren.

Fagplan for HF.
Kurserne er 2-årige. Hvert år opdeles i 2 semestre, så
ledes at undervisningen strækker sig over i alt 4 semestre 
efter følgende plan.

Antallet af ugentlige timer

Fællesfag:
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se
mester

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
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Antallet af ugentlige timer

Tilvalgsfag:
1. se- 2. se- 3. se- 4. se
mester mester mester mester

Biologi..............
Matematik...........
Engelsk..............
Tysk.................
Samfundsfag.........
Musik....... ........
Formning............  
Idræt...............  
3. fremmedsprog. . . . . . 
Fysik................  
Kemi............ . .. . .
Psykologi.........   . .

0 0 4 4
0 0 6 6
0 13 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 4 4
0 0 4 4
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3

Ringetider.
1. time 800-845
2. time 855-940
3. time 950-1035
4. time 1055-1140
5. time 1150-1235
6. time 1245-1330
7. time 1335-1420

På grund af lokale-problemer, skal samtlige klasser
regne med, at 7. timerne vil komme i anvendelse.

Ferier og fridage i skoleåret 1974-75.
Mandag den 14.10.-fredag den 18.10.: Efterårsferie.
Mandag den 23.12.-fredag den 3.1.: Juleferie.
Mandag den 24.3. -tirsdag den 1.4.: Påskeferie.
Onsdag den 16.4.: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5.6.: Grundlovsdag.
Mandag den 23.6.-fredag den 8.8.: Sommerferie.

Det nye skoleår.
begynder mandag den 12.8. kl. 10.00. 
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Lokaleplan: MIDTFYNS GYMNASIUM, 197U-75

Bogdepot Ringehallen: Idrætshal
Bordtennis Ringe Friluftsbad: Svømmehal

Ringe Stadion: Udendørs idræt 
Parkeringsplads: Basketballbane.

ro
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Statens uddannelsesstøtte: 1974-75.
Elever, der først fylder 18 år i 1975, kan, såfremt de bo: 
hjemme, højst opnå 4.900 kr. i støtte. Udeboende kan oppe 
bære 7.000 kr. i støtte.
For elever, der er fyldt 18 år inden udgangen af 1974, er 
de tilsvarende beløb 6.700 kr. og 9.100 kr.
Maksimumsbeløbene aftrappes med ca. 4,4% for hver 1.000 k 
hvormed den korrigerede forældreindtægt overstiger 
32.000 kr., og støtten bortfalder helt ved en forældre
indtægt på 58.000 kr.
Korrigeret skattepligtig forældreindtægt fremkommer ved 
fradrag af 6.000 kr. for søskende, der ikke tjener over 
1.100 kr. om måneden, herunder også ældre søskende under 
uddannelse.
Elever over 20 år. Maksimumsbeløbet vil normalt udgøre 
10.500 kr. for hjemmeboende elever, såfremt forældrenes 
korrigerede skattepligtige indtægt er under 32.000 kr. 
Udeboende og gifte elever kan opnå maksimumsbeløbet, 
12.400 kr., såfremt den korrigerede forældreindtægt 
er under 37.000 kr.
Stipendiestøtten nedtrappes med ca. 3,5% for hver 
1.000 kr. i overskydende indtægt og bortfalder helt ved 
en forældreindtægt på 54.000 kr. for hjemmeboende og 
63.000 kr. for gifte eller udeboende.
Elever på 23 år (pr. 31. dec. 1974) kan få tildelt 
4.300 kr. i stipendium og 5.700 kr. i lån uafhængigt af 
forældreindtægten.
Elever på 28 år (pr. 31. dec. 1974) får tildelt støtte 
uafhængigt af forældreindtægten.
Der forhandles om udvidelse af lånerammen og om adgang 
for alle elever over 18 år til at optage statsgarante
rede lån.
Egenindtægt må inklusive stipendium ikke overstige 
24.600 kr. for ugifte, 49.200 kr. for gifte. Tillæg 
pr. barn: 5.100 kr.
Ansøgninger bedes afleveret til skolen inden den 
17. august. Senere modtagne ansøgninger vil blive 
videresendt den 15. september. Ekspeditionstiden 
må påregnes at blive mindst 4 uger fra tidspunktet 
for Skolens indsendelse af ansøgningen.
Statens Uddanneis'-støttes adresse er: Købmagergade 19, 
1150 København K. Ekspedition kl. 12-16. Tlf. 11 46 55.



Undervisningspligten - Forsømmelser - Fritagelser.

Optagne elever og kursister er forpligtiget til at følge 
de undervisningstimer, der fremgår af det udleverede 
skema, og til at møde til de tider, der er fastsat ved 
ringetiderne. Enhver undladelse heraf er en forsømmelse 
fra elevens eller kursistens side.
Lærerne fører hver undervisningstime en seddel over 
elever eller kursister, der har forsømt den pågældende 
time. Denne seddel afleveres dagligt på skolens kontor, 
hvor forsømmelsestatistikken føres. Elever eller kursister 
der har forsømt, udfylder en seddel med dato og årsag til 
forsømmelsen, og afleverer den snarest efter forsømmelsen 
til skolens kontor, underskrevet af elevens forsørger, 
såfremt han ikke er fyldt 18 år, eller af eleven eller 
kursisten. Årsagen til forsømmelsen bliver ikke registre
ret, men det er af stor vigtighed for skolen at kende 
årsagen til eventuelle forsømmelser, når den skal hjælpe 
elever og kursister, der har problemer med deres skole
gang.
Fritagelser fra undervisningstimer vil kun undtagelsesvist 
blive givet, da undervisningsforløbet er en helhed, der 
kun skades af afbrydelse. Anmodning om fritagelse for 
enkelte timer må rettes til rektor i god tid, inden fri
heden ønskes. Fritagelser til lægebesøg og tandlægebesøg 
vil kun blive givet, såfremt det er fuldstændigt umuligt 
at lægge besøgene udenfor skoletiden. Fritagelse til 
køreprøve vil ikke blive givet, da det er en aftale 
imellem Undervisningsministeriet og Politimyndigheden, 
at disse prøver skal lægges udenfor skoletiden.
Fritagelse for at følge undervisningen i legemsøvelser 
kan kun opnås efter lægeattest. Formular hertil rekvireres 
på skolens kontor. Fritagelse for at deltage i legems
øvelser i en periode af maksimalt fire uger kan opnås 
ved henvendelse fra elevens hjem, såfremt han ikke er 
fyldt 18, eller ved henvendelse fra eleven eller kur
sisten til rektor. Eleven eller kursisten skal i så 
fald overvære undervisningen.
Såfremt en elev eller kursist må forlade skolen i skole
tiden på grund af ulykke eller sygdom, må der øjeblikke
ligt gives besked til skolens kontor
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Bøger og papir.
Hver elev og kursist får ved skoleårets begyndelse ud
leveret en plasitikpose med det papir, de ringbind, 
plastikcharteques og mapper, som der erfaringsmæssigt 
vil blive brug for i løbet af skoleåret.
Eleven og kursisten må selv holde hus med papiret, der 
skal anvendes til opgaveaflevering og notatpapir, men 
ikke til egentligt kladdepapir. Kladdepapir vil ikke 
blive udleveret.
Ringbindene bruges til at medbringe de daglige notater. 
Når disse ikke er aktuelle overføres de til mapperne, 
hvori de opbevares hjemme. Der er erfaring for, at ring
bindene ødelægges, såfremt de fyldes med for mange 
uaktuelle notater. Opgaver afleveres i plastikcharteques 
En del bøger vil blive udleveret allerede første skole
dag. Nyoptagne elever og kursister rådes derfor til at 
medbringe en kuffert eller lignende. Bøger vil iøvrigt 
blive udleveret og indkaldt af faglærerne. Bøgerne er 
skolens ejendom og er kun udlånt til eleverne og kur
sisterne, der er ansvarlige for, at de afleveres i god 
stand, når de indkaldes af faglæreren. Afleveres en bog 
ikke, eller er den blevet mishandlet, vil eleven eller 
kursisten blive afkrævet en erstatning for bogen. Ønsker 
en elev eller kursist at købe en lærebog kan dette ske 
ved at erlægge 75% af bogens pris, om den er udleveret 
første gang, ellers 50% af bogens pris.
I mellemtime- og studierummet er opstillet en håndbogs
samling. Disse bøger må ikke fjernes fra dette rum, da 
de altid skal være til rådighed for elever og kursister, 
der ønsker at skrive opgaver eller søger oplysninger i
samlingen. Tages en bog ned af hylderne, indsættes 
plastiklomme, hvori anbringes en seddel med bogens 
og lånerens navn og klasse.
Fra biblioteket kan visse bøger lånes hjem. Indtil

en
titel

skol
har fået en fast bibliotekarordning, sker hjemlån ved
henvendelse til en faglærer, hvorefter en låneseddel
udfærdiges.
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Transport.
Efter forhandling med trafikselskaberne vil der fra 
skoleåret 1974-75's begyndelse være gode trafikfor
bindelser til og fra skolen såvel til skolens start 
kl. 8.00 som til skolens afslutning efter 6. time 
kl. 13.30 eller 7. time kl. 14.25.

DSB-tog: Svendborg - Ringe: ank. Ringe 0729, afg. Ringe 
1349 eller 1451.

Odense - Ringe: ank. Ringe 0725x^, afg. Ringe 
1348 eller 1452.

DSB-bil: Nyborg - Gislev - Ringe og Fåborg - Korinth - 
Hillerslev - Ringe:ank. Ringe ca. 0750, afg. Ringe 

ca. 1350 og 1455.
x) Vogn indsat i godstog (kun for elever og kursister). 
Standser i Årslev og evt. i Højby. Elever og kursister, 
der ønsker at benytte denne forbindelse i skoleåret 
1974-75, må snarest give meddelelse herom til skolen.

Skolen vil etablere skolebuskørsel fra Nr. Søby - Allested 
- Heden i skoleåret 1974-75. Elever og kursister, der 
ønsker at benytte denne skolebusordning, bedes snarest 
give meddelelse herom til skolen. Skolebuskørsel vil ske 
i overensstemmelse med skoletiderne.
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Fribefordring.
Efter gældende regler yder Fyns Amt befordringsgodt
gørelse til elever, hvis hjem ligger længere end 7 km. 
fra skolen målt ad den korteste vej imellem skole og 
hjem. Det er en betingelse, at befordringen så vidt 
muligt sker med offentlige transportmidler.
Ansøgning om befordringsgodtgørelse udleveres til 
skolens elever og kursister på skolens kontor og 
sendes til Fyns Amtsråd, Undervisnings- og Kulturudvalget, 
Ørbækvej 100, 5000 Odense. Nyoptagne elever og kursister 
vil få ansøgningsskema tilsendt sammen med meddelelse 
om optagelse.
Elever og kursister skal indsende skemaet inden 1. maj. 
Nyoptagne elever og kursister skal indsende skemaet 
inden 10. juli.

Rutebilselskaberne udfærdiger årskort, der afhentes på 
skolen første skoledag, medens togkort hentes på stationen 
Såfremt en elev eller kursist undtagelsvis vil ansøge 
om befordringsgodtgørelse for befordring med eget be
fordringsmiddel, rekvireres et særligt ansøgningsskema 
på skolens kontor, hvortil skemaet igen skal afleveres.

I skoleåret 1973-74 er visse elever blevet befordret 
med Ringe Kommunes skolebusser. Disse elever vil ikke 
automatisk kunne regne med at blive befordret på samme 
måde i skoleåret 1974-75. En afgørende betingelse herfor 
vil være: 1) at befordring ikke kan ske med tog, rutebi.1 
eller skolens egen skolebus. 2) at Ringe kommune kan med
dele, at der er reservekapacitet i den pågældende skole
bus. 3) at eleven eller kursisten iøvrigt opfylder 
reglerne for befordringsgodtgørelse for befordring med 
eget befordringsmiddel. Eleverne eller kursister, der 
herefter mener, at de kan befordres med Ringe kommunes 
skolebusser, må henvende sig på skolens kontor på 3. 
skoledag.
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"SKOLENS VEJVISER"

Isa

Anette Lund Frederiksen Tlf. : 62 11 83
Dorte Hansen - 99 13 32
Hanne-Lise Møller Hansen - 65 10 61
Susanne Merethe Hansen - 99 13 66
Susanne Limkilde Hansen - 99 16 82
Birgit Jansson - 64 10 68
Thomas Jessen - 62 15 87
Else Langæble - 64 12 91
Britta Pedersen - 62 10 29
Gerly Pedersen - 69 12 00
Lis Pedersen -

Birgitte Rasmussen - 69 14 43
Kirsten Rasmussen - 69 11 09
Elisabeth Rørdam - 62 14 09
Anni Skov -

Marianne Sørensen -

Jakob Thomsen - 62 10 72
Hans Aaskov — 64 13 50
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1 s b

Kurt Bruhn Tlf. : 29 13 72
Else Friesgaard Christensen - 62 14 03
Lone Danielsen - 26 15 05
Birgitte Eriksen - 26 14 86
Lilian Greve — 26 10 54
Martin Hansen - 29 12 92
Marianne Häsling - 29 10 47
Ingrid Jakobsen -

Gunilla Kirkeløkke - 98 10 12
Margit Larsen -

Sanne Madsen - 67 10 33
Tove Nicolaj sen - 66 12 23
Lene Birkelund Olsen - 67 13 22
Ane-Karin Rasmussen - 26 14 79
Lone Simonsen - 26 13 33

1 m x
Dorthe Andersen Tlf. : 62 20 12
Finn Andersen - 64 11 91
Poul Andersen - 66 10 40
Karsten Christiansen
Lillian Clausen —

73 18 24

Hans Colind Hansen - 62 13 07
Ole Hansen - 99 13 68
Peter Hansen 67 12 09
Hans-Henrik Jensen - 98 10 33
Jørgen Andkær Jensen - 99 12 54
Stig Zander Jensen - 62 19 68
Susanne Jørgensen - 27 10 67
Hanne Kjærulff - 62 21 58
Niels Aasland Knudsen - 98 15 47
Lars Kristensen - 66 12 37
Lene Lorentsen - 62 17 09
Jette Madsen - 27 15 10
Lars Henning Mortensen - 62 22 83
Hanne Nielsen - 67 11 04
Tove Fjord Nielsen - 62 11 25
Anne Schreiner Petersen 
Ole Petersen

- 27 14 50

Svend Poulsen - 27 13 87
Birgit Skjerning - 62 17 29
Lars Aaskov — 64 10 39
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1 m y

Lillian Andersen Tlf. :
Susanne Andersen 
Bodil Conradsen 
Carsten Dalbøl 68 14 99
Arne Hansen
Peter Hansen 62 21 47
Patrick Harper 62 11 00
Carsten Henriksen 27 13 46
Finn Henriksen 26 17 57
Claus Ibsen 27 16 76
Mogens Jakobsen 66 11 96
Sven Jeppesen 66 12 11
Lene Jensen 62 14 35
Jane Dam Madsen 90 10 24
Alfred Mortensen 62 17 52
Børge Riget Nielsen 99 14 13
Uffe Nielsen 27 12 53
Bjarne Pedersen 62 16 17
Frits Pedersen 62 16 20
Mogens Pedersen 62 10 91
Mogens Poulsen 64 12 81
Lars Rasmussen 
Lean Rasmussen 
Carsten Skov 66 10 98
Inger Sørensen 27 13 71

Skolenævn:
Amtsrådsmedlemmer:

Forældrevalgte:

Fru Johanne Larsen, 
Telegrafgården, 5881 Skårup 
Hr. Bendt Nørgaard-Sørensen, 
5932 Humble
Hr. Erik W. Jensen,
Toftevej 9, 5750 Ringe

Fru Elna Fjord Nielsen, 
Gydeagervej 8, 5750 Ringe 
Hr. dyrlæge Hans Hasling, 
Ørbækvej 83, 5854 Gislev
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Personale:
Ole S. Andreasen 
Rektor 
Matematik 
Klasse: la, Ib.

Hans Albert Bøye 
Kemi 
Klasse: Ix, ly.

Anders Dahl-Nielsen 
Legemsøvelser 
Klasse: la, Ib, Ix, ly.

Maria Henriksen 
Legemsøvelser 
Klasse: la, Ib, Ix, ly.

Poul Benny Henriksen 
Latin
Klasse: la, Ib.

Hans Jørgen Hunosøe
Dansk
Klasse: la, Ib, Ix, ly.

Klaus J. Veltzé Jensen 
Lærerrådsformand 
Historie, Tysk 
Klasse: la, Ib, ly, Ix.

Eva Kjærgaard
Engelsk, Oldt.k., Italiensk 
Klasse: la, Ib, ly, Ix.

Johannes L. Paaske
Geografi
Klasse: la, Ib.

Knud Skovhus Poulsen
Adm. inspektør 
Matematik, Fysik 
Klasse: ly, Ix.
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Bækkevej 2, Heden 
5750 Ringe 
Tlf. 66 14 03

Ravnshøjgyden 20, 
Rynkeby, 5750 Ringe 
Tlf. 62 25 56

Solvej 11, 
5250 Fr. Bøge

Assensvej 16, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 11 94

Møllevej 56, 
Skt. Klemens, 5260 Hjalp.es 
Tlf. 15 06 64

Bjertevej 28, 
5750 Ringe
Tlf. 62 25 13

Kildevangen 11, 
5750 Ringe
Tlf. 62 25 28

Sdr. Højrupvejen 83, 
5750 Ringe

Banevænget 21, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 21 82

Enggårdsvej 21, 
Sdr. Nærå, 5792 Årsle 
Tlf. 99 15 30

Hjalp.es


Jens Raagaard Søvej 1,
Fransk, Musik 5750 Ringe
Klasse: la, 1b, Ix, ly. Tlf. 62 25 31

Harry Fischer 
Pedel

Banevænget 45, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 17 56

Grethe Hansen 
Skolesekretær

Stegshavevej 26, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 13 36

Nyansatte lærere pr. 1. august 1974.

Karen M. Bennike Fransk (- Spansk)
Hanne Dalgård Engelsk
Kurt Erik Finsten Dansk - Formning/Kunst- 

forståelse
Flemming Orlof Frandsen Fysik - Matematik
Kaj W. Jakobsen Legemsøvelser - Biologi
Dinna Jensen Historie - Dansk
Harald Larsen Geografi
Søren Carsten Lützen Matematik - Fysik
Arne Mørch Latin - Græsk - Oldtids

kundskab
Birgir Norddahl Fysik - Kemi
Alice Pedersen Dansk - Tysk
Torben W. Smith Historie - Samfundsfag
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