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PÅ VEJ

For os — elever og lærere — skete det hele så pludseligt og 
selvfølgeligt. Vi mødtes i Vestre Skoles festsal den 10. august 
1970 besluttet på, at nu skulle vi til at bygge Middelfart Gym
nasium op. Og vi kom da også til at bygge — men til held for 
os på et solidt fundament, som det har krævet tålmodighed og 
fremsyn at få lagt.

Forarbejdet, års drøftelser mellem de vestfynske kommuner 
indbyrdes og mellem direktorat og lokale myndigheder, havde 
sammentømret de praktiske og administrative rammer om den 
nye skoles drift. Vi blev skolens indvandrere, begyndelsen til 
dens befolkning, og som pædagogiske nybyggere kunne vi ikke 
nøjes med at modtage eller viderebringe kundskaber og så i øv
rigt leve videre på samværsmønstre, vævet af svundne genera
tioner.

Vi måtte i fællesskab udforme vort skolemiljø og stadig be
tænke, at vore afgørelser ofte vil have en tendens til at blive 
normgivende for elevgrupper og lærerkollegier efter os. Så selv 
om vi kun repræsenterer et udsnit af de kræfter, der har fået 
gymnasiet til at vokse frem, er vi netop på grund af vor ny
byggerstatus blevet bærere af et særligt ansvar for skolens aktu
elle og fremtidige trivsel.

Det er ubestrideligt, at vort første år som brugere af Middel
fart Gymnasium har været præget af meget tidskrævende ar
bejde, som hører fortiden til på ældre institutioner. Elevsam
menslutninger og en støtteforening blandt forældrene er groet 
frem ved energiske menneskers indsats, og vi har i overensstem
melse med gældende lov etableret lærerråd og skolenævn.

Viljen til samarbejde kendetegner gymnasiets forskellige grup
per. Vi gennemdrøfter problemerne og plejer at nå frem til 
ordninger, der fungerer.

Det har været afgørende for arbejdsklimaet, at vi møder så 
stor og positiv interesse hos alle, vi kommer i berøring med. 
Middelfart kommune har indtil august 1972, hvor det nye gym
nasium med sikkerhed vil stå færdigt, stillet lokaler til rådighed 
for os på Vestre skole. Dette betyder, at vort daglige job udfø
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res i snæver kontakt med Vestre Skoles ledelse og lærere, og vi 
har kun grund til at ytre tilfredshed over samværet med folke
skolens personale. Hvad der begyndte som en nødløsning, har 
udviklet sig til noget i retning af en praktisk håndsrækning til et 
ungt gymnasium.

På lignende måde slutter egnens »afleverende« skoler op om 
gymnasiet — der er skabt grundlag for et godt kollegialt samar
bejde vore skoler imellem.

I administrativ henseende skiftede vi i løbet af efteråret 1970 
status og blev underlagt Fyns Amt med Undervisnings- og kul
turudvalget som nærmeste forvaltningsmæssige instans. Gym- 
nasiebyggeriet på Østre Hougvej betyder naturligvis en ekstra 
belastning for amtets kontorpersonale, men man har fra amtets 
side formået at ekspedere vore anliggender effektivt og med for
ståelse for vor særlige situation.

Efter sommerferien begynder andet og sidste år af vor til
værelse på Vestre Skole — og naturligvis glæder vi os til at flytte 
ind i topmoderne bygninger. Men vi har fået en start, som der er 
grund til at sige elever, kolleger, forældrekreds og myndigheder 
tak for.

SKOLENÆVN:
Amtsrådsmedlem, cand. jur., fru Johanne Larsen, Odense.
Amtsrådsmedlem, cand. mag., fru Else Jacobsen, Odense.
Amtsrådsmedlem Knud Folbirk, Odense.
Landsretssagfører Jørgen Jacobsen, Middelfart.
Salgschef Nils Bang, Strib. (Stedfortræder).
Tandlæge Aage Hougaard, Nørre Aaby.
Fru Grethe Hougaard, Nørre Aaby. (Stedfortræder).

SKOLENS REKTOR:
Jørgen Weiss-Pedersen.
Træffetid: Mandag—fredag kl. 12—13.
Telefon (09) 41 22 72.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR: Adjunkt Torben Hilberg.
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SEKRETÆR: Fru Elsa Nissen.
PEDEL-MEDHJÆLPER: Hr. Peter Christensen.
SKOLELÆGE: Fru Bente Pedersen.
SKOLENS ADRESSE: Grønnegade, 5500 Middelfart.

KARAKTERER OG VIDNESBYRD
Der gives standpunktskarakterer og vidnesbyrd i december og 

marts. I maj gives årskarakterer. For elever under 18 år skal en 
af forældrene underskrive karakterbogen. Elever, der er fyldt 
18 år, kan selv skrive under.

Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om 
eleven vil kunne oprykkes i næste klasse, vil dette blive meddelt 
eleven og hjemmet i forbindelse med karaktergivningen i marts. 
Hvis et sådant varsel ikke er givet, kan skolen kun undlade op
rykning, dersom elevens standpunkt ved karaktergivningen i maj 
er væsentligt forringet, samtidig med at oprykningsprøverne gi
ver et dårligt resultat.

Den endelige beslutning om elevernes oprykning til næste 
klassetrin afgøres af lærerrådet på et møde umiddelbart efter 
årsprøvernes afslutning. Afgørelsen træffes i tvivlstilfælde efter de 
af undervisningsministeriet herom fastsatte regler. En afgørelse 
vil således ikke kunne ændres ved forhandling mellem hjemmet 
og rektor.

FORSØMMELSER
Undervisningen i gymnasiet er obligatorisk for alle tilmeldte 

elever uanset alder.
Der vil derfor kun undtagelsesvis og efter skriftlig anmodning 

fra hjemmet kunne gives tilladelse til undervisningsfritagelse. En 
sådan anmodning tilstilles rektor — eller i rektors fravær inspek
tor.

I tilfælde af elevers sygdom udfylder og underskriver foræl
drene de udleverede forsømmelsessedler, der afleveres til klasse
læreren. Elever over 18 år har dog ret til selv at afgive sygemel
dinger og fremsætte anmodninger om undervisningsfritagelse.

Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen kontaktes inspek
torkontoret.
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FÆRDSELSREGLER I ØVRIGT

Eleverne vil kun finde ganske få ordensbestemmelser nedfæl
det, idet det forventes, at gymnasiets brugere ved gensidig hen
syntagen medvirker aktivt til at skabe et fornuftigt arbejdsklima.

Der må således på Vestre Skole kun ryges i salen og først fra 
andet frikvarters begyndelse. Man må opholde sig i klasserne, i 
salen, på gymnasiets gange og på gårdspladsen.

Gymnasiets elever har tilladelse til at forlade skolen i frikvar
terer og fritimer.

Meddelelse fra administrationen bekendtgøres på opslagstav
len, som man er forpligtet til at holde sig å jour med.

Det er forbudt at beskadige eller fjerne opslag. Opslag, der 
opsættes skal være forsynet med navnet på den, der har anbragt 
det.

Lærebøger udlånes til eleverne. Alle bøger skal af eleverne for
synes med omslag. Der må i bøgerne kun foretages understreg
ninger og tilføjelser efter lærerens udtrykkelige anvisning. Låne
ren er økonomisk ansvarlig for bøgerne.

SKOLENS ELEVER

1 sa
1. Hans Peter Trygve 

Andersen
2. Ann-Britt Berg Hansen
3. Lisbeth Hertzum-Larsen
4. Anni Anker Jensen
5. Jørgen Jeppesen
6. Kirsten Johansen
7. Anette Nygaard Jørgensen
8. Heine Bekskov Kristensen
9. Lene Marie Svane Laursen

10. Lone Lorentzen
11. Bente Overgård Lund
12. Inge Bjørnholdt Løhde

13. Birgit Meldgård Mathiesen
14. Karen Hauge Mikkelsen
15. Irene Piesner Nielsen
16. Susanne Nielsen
17. Bente Pedersen
18. Birgitte Brøchner Petersen
19. Eva Lie Rosenfeldt Petersen
20. Ib Christian Petersen
21. Inger Kirstine Møller

Pedersen
22. Annette Ringgaard
23. Anne Stovgaard
24. Hanne Lillevang Sørensen
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1. Birte Andersen
2. Ruth Susanne Florander
3. Inge-Lise Hansen
4. Ole Eugen Hansen
5. Solvejg Birgitte Jensen
6. Anne Marie Nyholm 

Jeppe-Jensen
7. Anni Røder Jeppesen
8. Elin Johanne Jørgensen
9. Vibeke Nygård Jørgensen

10. Else Klingbech
11. Inge-Lise Krautwald
12. Anna Johanne Larsen
13. Maja Larsen
14. Torben Mathiesen

1 sb
15. Kurt Eiler Nielsen
16. Ulla Nørgård Nielsen
17. Inge-Birthe Olsen
18. Ingerlise Pedersen
19. Jytte Kragelund Pedersen
20. Mette Mejer Pedersen
21. Niels Torben Pedersen
22. Ellen Rasmussen
23. Inge Dankjær Rasmussen
24. Karen Faurholdt Brade

Rasmussen
25. Inge Mette Risak
26. Niels Schjødt-Hansen
27. Jette Gram Sørensen
28. Jane Lykke Tænner

1. Bente Andersen
2. Per Bjarke Andersen
3. Per Thyge Andersen
4. Inge Lise Koch Clausen
5. Peter Dragsbæk
6. Erik Eriksen
7. Gorm Baun Høst
8. Lars Peder Jacobsen
9. Klaus Quist Jensen

10. Margit Sommer Johansen
11. Irene Jørgensen

1 mx
12. Elo Kirkegård
13. Alice Bak Knudsen
14. Karin Møhl Larsen
15. Svend Spanget Larsen
16. Bo Mejlsing
17. Karin Jensen Morre
18. Annelise Albenc Møller
19. Ole Bang Nielsen
20. Jane Otto
21. Henning Rosenvang

Rasmussen

1. Vivian Annette Bugge
2. Lisbeth Alice Hansen
3. Poul Lund Hansen
4. Finn Hougaard
5. Niels Ove Jacobsen

1 my
6. Anker Jensen
7. Helge Hørby Jensen
8. Lene Jørgensen
9. Keld Kildebogaard

10. Frank Kristoffersen
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11. Poul Raundahl Madsen
12. Vibeke Steensbæk

Mikkelsen
13. Jens Henrik Mott
14. Jeff Beck Nielsen
15. John Palm Nielsen

16. Jørgen Erik Dissing Nielsen
17. Carsten Høj Rasmussen
18. Søren Dannsbo Rasmussen
19. Bent Højgaard Sørensen
20. Karsten Bundgård Sørensen
21. Knud Strandby Thomsen

Skolens lærere
Stud, mag., fru Anne-Lise Buch. Pigegymnastik 
Lærer Erik Lindskrog Christiansen. Drengegymnastik
Musikpædagog, fru Helene Frank. Musik
Adjunkt Torben Hilberg. Matematik, fysik, kemi
Exam, art., fru Dorothea Høgsberg. Tysk
Adjunkt, fru Vibeke Linnemann-Schmidt. Fransk, latin 
Gymnastiklærer Alfred Larsen. Drengegymnastik
Lektor Sv. Aalbæk Madsen. Geografi
Exam, art., fru Jonna Oversø. Engelsk
Lærerinde, fru Birte Rasmussen. Pigegymnastik
Exam. art. Børge Rønnov. Dansk
Rektor Jørgen Weiss-Pedersen. Historie
Sognepræst Georg-Albert With. Oldtidskundskab

Elevrådet
Skolens ca. 90 elever fik i løbet af de første 14 dage af skole

året med en del besvær etableret et elevråd. Der blev valgt nogle 
repræsentanter fra hver klasse: fra 1 sa: Irene Nielsen og Ib 
Christian Petersen (formand), fra 1 sb: Ole Eugen Hansen, Vi
beke Nygård Jørgensen og Mette Risak, fra 1 mx: Peter Drags
bæk, Lars Jacobsen, Jane Otto og Elo Kirkegård og fra 1 my: 
Anker Jensen, Frank Kristoffersen og John Palm Nielsen.

Elevrådet nedsatte forskellige udvalg:
Forretningsudvalg (Anker, John, Jane)
Presseudvalg (Irene, Ole, Frank, Ib)
Samarbejdsudvalg (Irene, Frank, Ole, Peter)
Kulturelt udvalg og festudvalg (Irene, Mette, Vibeke, Peter) 
Elevrepræsentanter til stipendieudvalget (Anker, Frank)
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Elevrådets festudvalg i samarbejde med fru Oversø og hr. 
Rønnov foranstaltede den 9. oktober en yderst vellykket ind
vielsesfest, der blev fulgt op af andre gode fester i skoleårets løb. 
Af aktiviteter kan i øvrigt nævnes vægavisen på gangen, hvor 
nogle (vistnok altid de samme!) prøvede at komme med oplæg 
til debat om aktuelle emner. Elevrådet har gennem salg af soda
vand og øl ved mødeaftener på skolen, samt ved amtets tilskud 
til rådets arbejde formået at skabe et overskud på 1300 kr., og 
således skulle i hvert fald den økonomiske baggrund for næste 
års arbejde være til stede.

Ib Christian Petersen

Elevforeningen »Fun«
Elevforeningen »Fun« havde stiftende generalforsamling den 

10. december 1970. Dens formål er at skabe nogle aktiviteter 
for elever og studenter fra Middelfart Gymnasium.

Til bestyrelsen valgtes Lars Jacobsen, 1 mx, Per Andersen, 
1 mx, Søren Rasmussen, 1 my, Annette Ringgaard, 1 sa, og 
Ingerlise Pedersen, 1 sb.

Medlemstallet i dette skoleår var 75 elever.
I januar foranstaltede »Fun« en ludoturnering med Ole 

Bang Nielsen, 1 mx, som vinder.
Den 12. februar var der fastelavnsfest på skolen med ca. 50 

deltagere.
I marts måned arrangerede foreningen en maleriudstilling, 

hvor bl. a. William Hansen, Frank Hammershøj og Svend 
Dalsgård var repræsenteret.

I april vistes nogle film om u-landet Botswana. En tidligere 
u-landsfrivillig, fru Marstrand, kommenterede disse.

Lars Jacobsen

Lærerrådet
Som formand valgtes for skoleåret 1970—71 adjunkt Torben 

Hilberg.
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SAMARBEJDSUDVALGET
Samarbejdsudvalgets medlemmer var følgende: 

Rektor (formand)
Lærerrepræsentanter:

Torben Hilberg
Vibeke Linnemann-Schmidt

Elevrepræsentanter:
Ib Christian Petersen, 1 sa
Peter Dragsbæk, 1 mx
Ole Eugen Hansen, 1 sb
Frank Kristoffersen, 1 my
Irene Piesner Nielsen, 1 sa

Samarbejdsudvalget holdt i første halvdel af skoleåret ugent
lige møder. Resultatet af disse var blandt andet: Etablering af 
mælkesalg i 1 O-frikvarteret, abonnement på diverse tidsskrif
ter til fri afbenyttelse i »slyngelstuen«, musik for eleverne i 
spisefrikvarteret og tilrettelæggelse af elevfester. Efter at disse 
praktiske problemer var løst, afholdtes der kun møde efter 
behov.

MIDDELFART GYMNASIUMS VENNER

På initiativ af købmand Kaj E. Jensen oprettedes i marts 
måned en forening, der fik navnet Middelfart Gymnasiums 
Venner.

Bestyrelsen består af følgende forældrevalgte medlemmer: 
Købmand Kaj E. Jensen (formand) 
Fuldmægtig Thage H. Jeppesen (kasserer) 
Overbibliotekar Knud Møller (næstformand) 
Socialrådgiver Gudrun Sørensen (sekretær)

Suppleanter:
Fru Anne Bang Nielsen
Fru Ruth Risak

Desuden tiltrædes bestyrelsen af rektor og repræsentanter 
for elev- og lærerråd. Disse udpeges ved næste skoleårs be
gyndelse.

10



Love for

FORENINGEN MIDDELFART GYMNASIUMS VENNER

§ 1.
Middelfart Gymnasiums venner er en støtteforening for Mid

delfart Gymnasium. Foreningen har til formål at yde støtte på 
områder, der ligger udenfor gymnasiets økonomiske rammer.

§ 2.
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte for

eningens formål.

§ 3.
Regnskabsåret er finansåret. Kontingentet fastsættes på gene

ralforsamlingen Livsvarigt medlem kan enhver blive, der be
taler 300 kr. een gang for alle.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordi
nær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
april måned. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 
finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 medlemmer frem
sætter krav derom. Generalforsamlinger indkaldes med 1 uges 
varsel gennem de lokale dagblade eller ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne.

§ 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
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§ 6.
Stemmeret på generalforsamlingen har kun:

a. Forældre til nuværende elever.
b. Forældre til forhenværende elever.
c. Tidligere elever.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 vælges blandt de stem
meberettigede, 1 vælges af lærerrådet og 1 af elevrådet. Rektor 
er fast medlem.

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, 
hvoraf 2 afgår hvert år, første gang ved lodtrækning, vælges 
for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter. 
Lærernes og elevernes repræsentanter vælges for mindst 1 år 
ad gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kas
serer og sekretær. Den årlige generalforsamling vælger 2 revi
sorer og 1 suppleant til at revidere foreningens regnskab.

§ 7.
Bestyrelsen disponerer over foreningens årlige overskud til de 

i § 1 angivne formål.

§ 8.
Vedtagelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemme

flertal. Til vedtagelse af ændringer i lovene kræves, at mindst 
halvdelen af medlemmerne er mødt, og at 2/s af de mødte stem
mer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, ind
kaldes til ny generalforsamling, hvor vedtagelse sker med simpelt 
stemmeflertal, uanset de mødtes antal.

§ 9.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst halv

delen af medlemmerne er mødt, og at 2/s af de mødte stemmer 
herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes 
til ny generalforsamling, hvor vedtagelse sker med simpelt stem
meflertal, uanset de mødtes antal.

Ved foreningens opløsning tilfalder dens værdier en fond, 
kaldet Middelfart Gymnasiums Fond. Fonden, der har samme 
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formål som foreningen, bestyres af gymnasiets rektor samt 1 
valgt af lærerrådet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1971.
KAJ ERIK JENSEN 

formand
THAGE JEPPESEN 

kasserer
JØRGEN WEISS-PEDERSEN 

rektor

KNUD MØLLER 
næstformand

GUDRUN SØRENSEN 
sekretær

ANKER JENSEN 
elevrådsrepræsentant

I skoleåret 1970-71 anvendtes følgende lærebøger

DANSK
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I-III.
Mølbjerg: Verdenslitteratur.
Brøndsted: Danmarks litteratur.
Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen: Svensk og Norsk litte

ratur for gymnasiet + grammatik og ordliste.
Dansk Lyrik 1915—55 (Dansklærerforeningen).
Dansk Lyrik 1955—65.
Bülow-Hansen: Dansk stil.
H. J. Schiødt: Dansk sprog og stil.
Strindberg: Fadren.
Herman Bang: Ved vejen.
Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget.

ENGELSK
On England and America v. Ring-Hansen.
Tennesee Williams: The Glass Menagerie.
Aage Salling: Modern writers.
Andersen og Bay: Modern British and American Short Stories.
Sallinger: The Catcher in the Rye.
Facts and Fiction I og II v. Kjeldsen.
Orwell: Animal Farm.
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Bredsdorf og Tang: Engelsk grammatik.
Brier: Engelske stiløvelser I og II.
Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk.
Advanced Learners Dictionary v. Hornby.

TYSK
Borch Madsen: Stimmen unserer Zeit.
Manfred Gregor: Die Brücke.
Deutsche Gedichte v. P. V. Christensen.
Deutsche Prosa aus 150 Jahren v. Jacobsen og Lange.
Tyske realeksamensopgaver.
Rossen og Sigtrygsson: Tyske stiløvelser for gymnasiet.
Kurzgefasste deutsche Gramatik.
Tyske studentereksamensopgaver II — oversættelser. 
Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Tysk og Tysk-Dansk.

FRANSK
Hellström og Johansson: On parle francais I og II + øvebøger.
Madeleine Treherne: Mon village.
Colette Renard: Un dossier perdu.
Dargaud: Asterix en Hispanie.
Sten og Hyllested: Fransk grammatik.
Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Fransk og Fransk-Dansk.

LATIN
Caesar: Belli Gallic! libri VII + kommentarer.
Gallerkrigen af G. J. Caesar v. Bo Grønbech.
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog + kommentarer.
Hyllested og Østergård: Latinsk grammatik.
Gyldendals røde ordbøger: Latin-Dansk.

HISTORIE
Rudi Thomsen: Verdenshistorie I.
Kierkegaard og Winding: Nordens historie I.
Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder.
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Uddrag af den yngre Plinius brevveksling v. Rosenberg.
Bjernum: Kilder til Vikingetidens historie.
dtv-atlas, Verdenshistorien I.

OLDTIDSKUNDSKAB
Iliaden v. Wilster.
Odysseen v. Wilster.
Græske historikere v. A. Kragelund.
H. Herlig: Antikkens mytologi.

GEOGRAFI
Nielsen og Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium.
Christensen og Krogsgaard: Atlas II.
Humlum og Nygaard: Danmark-atlas.

KEMI
Rancke-Madsen: Lærebog i kemi.

FYSIK
Sundorph: Lyslære for gymnasiet.
Sundorph: Varmelære for gymnasiet.
Sundorph: El- og Atomfysik A.

MATEMATIK
Kristensen og Rindung: Matematik I.
Kristensen og Rindung: Opgaver ril Matematik I.
Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium.
Erlang: Fircifrede logaritmetavler C.

Alle elever har fået udleveret:
Sv. E. Stybe: Idéhistorie.
Vibeke Bjernum: Kortfattet studieteknik.

15



STUDENTEREKSAMENSOPGIVELSER

ENGELSK (1 mx og 1 my):
George Orwell: »Animal Farm« L, 2., 3., 4., 79.
Tennesee Williams »The Glass Menagerie« 1., 2., 3.
Ray A. Billington:»The Frontier Tradition«, Facts and Fiction II, 

s. 13—19 inch
Monica Redlich: »Education«. Facts and Fiction I, s. 40—49.
J. D. Sallinger: »The catcher in the Rye«, kap. 1.2.

GEOGRAFI (1 sa og 1 sb):
Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for det sprog

lige gymnasium de for tiden gældende udeladelser (oceano
grafi).

Verdenshandelsvarer: Hvede.

AF DAGBOGEN

1970

Mandag den 10. august klokken 10:
Under overværelse af repræsentanter for de myndigheder, 
der står bag gymnasiets oprettelse, markeredes i festsalen 
den første skoledag med fælles morgensang og tale af rektor. 
Herefter var gymnasiet vært ved en reception i fysik
lokalerne. Amtsborgmester Edv. Rasmussen, borgmester 
Herman Jensen og viceskoleinspektør V. Ryttersgård ud
trykte gode ønsker for gymnasiets fremtid.
Om aftenen holdtes hos rektor det første lærermøde — 
uofficielt indvarslet og afviklet.

28. august:
Besøg af fagkonsulenten i dansk, lektor S. Heuer.
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10. september:
Besøg af fagkonsulenten i engelsk, lektor Oscar Nielsen.

10. september:
Erhvervsvejleder P. E. Jørgensen gennemgår ved morgen
sang principperne for uddannelsesstøtte.

17. september:
Middelfart Gymnasium deltog i gymnasieskolernes atletik
stævne i Odense. Vi sejrede ganske vist ikke, men høstede 
hæder ved at frembære stævnets største fane — vi havde 
lånt den i en gymnastikforening.

24. september:
Dansk Kvindesamfund arrangerede foredragsaften om nar
kotikaproblemer, torsdag den 24. september. Gymnasiets 
elever var indbudt.

25. september:
Besøg af fagkonsulenten i fransk, lektor Jespersen.

28. september:
Forældremøde I a.

30. september:
Forældremøde I b.

5. oktober:
Forældremøde 1 x.

7. oktober:
Forældremøde 1 y.
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9. oktober:
Elever og lærere arrangerede i 
fællesskab en »firmafest« ef
ter princippet: Vi ville være 
helt os selv. Hverken kusiner 
eller fætre endsige lærerko
ner og -mænd havde adgang. 
Kældersalen var prydet langt 
over normalniveauet for sam
menkomster af denne art. Ef
ter fællesspisning dansede man 
til musik fra et rigtigt men
neskeorkester. Firmafest

14. oktober:
På opfordring fra Fredericia Gymnasium afvikledes kl. 15 
på Middelfart Gymnasium en volleyballkamp mellem dren
gene i I G, Fredericia—Middelfart. Dommer i kampen var 
Alex Pedersen, Middelfart.

27. oktober:
Besøg af fagkonsulenter i gymnastik, lektor Grethe Hal- 
kjær og lektor Ib Hemmingsen.

5. november:
Som svar på et spontant elevønske om at blive gjort be
kendt med III g’eres udseende og adfærd lykkedes det at 
formå Aarhus Katedralskole til at aflægge os et besøg. Til
syneladende var der ikke tale om alderskløft mellem mid
delfartere og århusianere.

9. november:
Gymnastiklærer Alfred Larsen samt 3 elever deltog i fælles
træning med gymnaster fra Set. Knuds gymnasium, Odense. 
Træner var hr. Otto Larsen, Odense.
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11. november:
Besøg af undervisningsdirektør Sigurd Højby.

17. november:

Det første spadestik

Elever og lærere fejrede »det første spadestik« på bygge
pladsen. Vi besatte området, styrkede os med wienerbrød 
og sodavand og sluttede skoledagen kl. 12.

17. november:
Kontorchef Erik Jensen, undervisningsinspektør Stig Obel, 
fuldmægtig Palle Lenzing og arkitekt Schmidt Christensen 
gennemgik projektets pædagogiske aspekter for lærere ved 
Middelfart Gymnasium.

10. december:
Dannelse af elevforeningen FUN. Lars Jacobsen valgtes til 
formand.

21. december:
Sidste skoledag før juleferien blev behørigt fejret ved en 
hyggekomsammen for elever og lærere med glögg og æble
skiver.
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1971

12. januar:
Elev- og forældrekonsultation.

19. januar:
Orienterende møde for nye elever til I G og deres forældre.

12. februar:
FUN arrangerede karneval.

17. februar:
Grendelingsmøde på Middelfart Gymnasium for forældre 
og elever.

19. februar:
Besøg af fagkonsulenten i latin og oldtidskundskab, lektor 
Palle W. Nielsen.

28. februar:
En meget velbesøgt skolefest 
på Hotel Melfar. Eleverne op
førte Holbergs »Jean de Fran
ce« i Jens Kruuses regi og med 
hr. Rønnov som koordinator. 
Derefter dansede man til 
Svend Enevigs orkester.

»Jean de France«
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4. marts:
Besøg af fagkonsulent Holst-Jensen, erhvervsorientering.

29. marts:
Informationsmøde for elever vedrørende den planlagte 
påsketur.

30. marts:
Stiftende generalforsamling i »Gymnasiets Venner«. Initia
tivtager: købmand Erik Jensen.

4. -9. april:
76 elever i samvær med adjunkt Hilberg, lærer Aase Weiss- 
Pedersen og rektor henlagde påskedagene til Alsace, Sydvest- 
tyskland og Holland. I løbet af turen besøgtes Hitlers eneste 
koncentrationslejr på fransk grund, Struthof i Vogeserne, 
ligesom en elevgruppe fik lejlighed til at studere Airborne- 
museet i Arnhem, hvor der opbevares billeder og effekter 
fra den britiske luftlandeoperation 1944. For de kunsthisto
risk interesserede var van Goghsamlingen i Arnhem og Rem
brandts billeder på Rijksmuseum en oplevelse.
Oldtidens arkitekturer lod sig studere i Trier, medens man 
i Strasbourgs domkirke, Miinsteren, blev præsenteret for 
ypperlige eksempler på gotisk byggestil.
Turens væsentligste resultat var imidlertid nok, at eleverne 
virkelig opnåede kontakt på tværs af klasser og faglige 
linier.

15. april:
Undervisningsminister Helge Larsen redegjorde for sine 
tanker vedrørende de nærmeste års gymnasieudvikling. Ef
ter ministerens oplæg var der anledning til at stille spørgs
mål.

20. april:
Tirsdag den 20. april besøg af den tyske lektor Roland 
Stürzenhofecker.
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12. maj:
1 sa og 1 sb på geografisk ekskursion til Vestjylland under 
ledelse af lektor Aalbæk Madsen.

Det nye skoleår begynder mandag den 9. august 1971.
1. g møder kl. 9,00 — 2. g møder kl. 10,00.

Jørgen Weiss-Pedersen

22




