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2011-2012 - årets gang. 
Af lektor John Bihl Nielsen 

Institutionen Svendborg Gymnasium & HF 

Der sker fortsat meget på det bygningsmæssige område. Da vi mødte efter sommerferien i august 2011 var 

ombygningen af det naturvidenskabelige afsnit færdiggjort - nye undervisningsvenlige lokaler og mange 

elevarbejdspladser blev taget i brug. Ombygningen er et led i skolens øgede fokus på naturvidenskab. Her 

ses oversigtsplanen for ombygningen, et billede fra indvielsen af det nye science-afsnit, samt et billede af 

observatoriet i gårdhaven: 

   
 

Også kælderen ved billedkunst blev i efteråret 2011 færdigindrettet med indbydende elevarbejdspladser som 

resultat og her i foråret 2012 fortsættes med flytning af biblioteket til 1g-garderoben. Hermed er biblioteket 

tilbage, hvor det befandt sig i 1980erne, dog nu i en helt moderne udgave. 

Flytningen af biblioteket giver på 1. sal plads til udvidelse af lærerværelset og administrationsafsnittet, samt 

til indrettelsen af flere lærerarbejdspladser. Dette arbejde påbegyndes her i slutningen af skoleåret og 

færdiggøres i løbet af sommeren. Herefter skal de små lokaler for enden af elevkantinen nedlægges og 

indrettes til 1g-afsnit. 

De mange om- og tilbygninger på Svendborg Gymnasium & HF afspejler, dels at skolen tilpasser sig nye 

arbejdsformer, dels at stadig flere elever og kursister søger skolen. I skoleåret 2011-2012 er der ca. 1100 

elever, fordelt på 39 klasser. Efter sommerferien vil der være 41 klasser med ca. 1150 elever, 36 gymnasie- 

og 5 HF-klasser. Tilsvarende vil antallet af lærere/ledere/administrativt personale og kantinemedarbejdere 

stige fra ca. 135 til ca. 140. 

Også virtuelt så SG ved indgangen til skoleåret 2011-2012 anerledes ud: En helt ny hjemmeside og et nyt 

skema-, lektie og administrationssystem, LECTIO, blev taget i brug. 

Endelig blev et længe næret ønske om mere trafiksikre tilkørselsforhold til skolen hørt af Svendborg 

Kommune. 
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Skolestart 

Skoleåret begyndte 16. august for 1g og 1HF. Dagen efter kom skolens øvrige elever og undervisningen gik i 

gang. For 1. årgang var der de første uger traditionen tro idrætsdag, intro-fest og hyttetur med såvel fagligt 

som socialt indhold: 

 

 

 

Forældreaftenerne for de nye elever fandt sted 19. og 26. september. Lærere og elever havde i fællesskab 

udarbejdet et program med aktiviteter fra skolens hverdag. Elevernes kunstneriske fag: musik, billedkunst 

eller drama blev præsenteret og idrætsaktiviteter indgik også i programmet:  
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Internationalisering. 

Internationalisering bliver en stadig mere integreret del af undervisningen og løbende gennem skoleåret får 

vi besøg fra den store verden, ligesom klasserne og lærerne selv drager ud. SG er med i Globale Gymnasier, 

der er rammen om at gøre ”verden til klasseværelse”. Ligeledes deltager SG i Comenius-projektet og i Pan 

European Exchange Programme (PEEP), begge projekter som øger fokus på globale spørgsmål og giver 

elever mulighed for at besøge andre lande. 

Den 23. august blev der i Globale Gymnasiers regi afholdt fællesarrangement med titlen ”Blood in the 

mobile”, hvor vi blev sat ind i den mere mørke og blodige side af produktionen af vore uundværlige 

mobiltelefoner. 

27. januar stod den på ”Globanan”, som var Global Dag for 1b, 1m, 1v og 1z – de 4 klasser i 1.g som i 

undervisningen har særligt fokus på globaliseringen og dens konsekvenser.  

Elever fra Globale Gymnasier-elevgruppen stod i spidsen for klassernes arbejde med at visualisere globale 

problemstillinger og formulere løsninger på disse, ud fra kulturelle, politiske, sociale, økonomiske, 

klimamæssige og teknologiske perspektiver. 

Som introduktion til arbejdet fortalte Anna (2.y og udvekslingselev fra USA) om at være udlænding i 

Danmark og forstå vores kultur. Et læs bananer (økologiske naturligvis) blev delt ud og skulle bruges til, at 

hver klasse skulle lave sin egen globale installation – og som ekstra fredagsenergi: 

 

 



2g’ernes studierejser i ugen op til påske er også en måde at tilføre undervisningen et internationalt udblik. 

Eksempelvis var 2u på studierejse til Istanbul med "Kulturmøde" som overskrift. Eleverne oplevede 

kulturmødet både i byens moskeer og gennem byvandringer i byens fattigste områder - en stor oplevelse og 

en øjenåbner for eleverne. 

På billedet ses pigerne fra 2u (og deres dansklærer, Katrine Werngreen) foran Den Blå Moske, iført 

tørklæder: 

 

 

 

 

Rejsemålene for årets studierejser var følgende: 

 

Klasse 2a 2b 2c 2d 2m 2t 2u 2v 2x              2y                 2z                 2pq 2y 2z 

Lærere SJ/AH CH/Sah BV/KS HR/PT Ol/PP Pe/So JN/KNW NJ/AB MN/Di       RKW/UN     LE/MG         KL/JG/BJ/DV RKW/UN LE/MG 

Rejsemål Athen Barcelona Dublin USA Wien Dublin Istanbul Istanbul Milano       London         Beijing          Berlin London Beijing 
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Internationalt besøg på SG 

Der var i november international uge på Svendborg Gymnasium. Værterne fra SG var Lene Magnussen og 

Jens Christian Rasmussen og gæsterne var fra Grækenland, Rumænien, Ungarn og Ukraine. Eleverne 

arbejdede  med emnet: Energiressourcer i fortiden, nutiden og fremtiden. Forbindelsen mellem skolerne er 

skabt gennem initiativet PEEP, der ved udveksling af ideer og viden søger at knytte internationale bånd. 

En af de rumænske elever udtalte ved arrangementet i Svendborg: 

"The PEEP project is a great opportunity for those who want to learn more and also meet new people. 

Until now, this project has been very interesting for us, because we have had the chance to learn more about 

different types of schools and habits from other countries.  

We also like the fact that we can experience not only the Danish weather but also enjoy their hospitality and 

delicious food": 

 

 

 

Øvrige PEEP-arrangementer I 2011-2012:  

Malene Dinesen var i Budaors med Culture-tema og Clemme Kjær i Kiev med  drama som tema. 
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MUNOG projekt 

Syv elever fra 3t deltog fra slutningen af efterårsferien i en stor international konference. Arrangementet 

hedder MUNOG, Model United Nations of Goldberg. FN blev efterlignet på bedste vis og der blev 

samarbejdet på tværs af lande i forsøget på at finde løsninger på problemstillinger, som er aktuelle for 

nutidens samfund: 

 

 

For at øge fokus på internationale aspekter i undervisningen i fagene og på tværs af fagene har følgende 

lærere på SG været på inspirationsture: 

Efteråret 2011 

Jerusalem uge 35: PL, KS, JW, LT, La, NJ, MG, KL, BW, BL 

Jerusalem uge 36: PP, KP, UN, SO, BC, Hv, LK, Kr 

Florida uge 43: Jo, JC, Di, NS, MS, PT, Vi, MN, SVI, IR, JA, LM 

NY/Wash. uge 37: RT, PH, LE, HR, KNW, JB, MT, BV 

Foråret 2012 

Washington uge 16: SE, Mu, Ru, EL 

NY uge 13:  EF, JG, EP, MM, HG, JR 
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Andre faglige arrangementer i 2011-2012: 

Valgkamp 

7. september havde Svendborg Gymnasium & HF fornøjelsen af at opleve et af Fyns største vælgermøder 

forud for folketingsvalget - arrangeret og ledet af vores afgangselever. Arrangementet blev flot modtaget og 

eleverne stillede mange og gode spørgsmål til de opstillede kandidater: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Cykelkampagne 

I forbindelse med Svendborg Kommunes store cykelkampagne var der udskrevet en konkurrence, hvor 

elever fra 7.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne kunne vinde en cykel ved at skrive et digt om at cykle. 

På Svendborg Gymnasium & HF er vi stolte af, at Nanna Græns Rasmussen fra 2z blev en af vinderne med 

følgende flotte digt: 

Min cykel følger mig rundt 

motion og luft er sundt 

Min cykel er frihed og liv 

jeg parkerer i skolens stativ 

Den venter med længsel på mig 

vi følges til alfarvej 

Min cykel hjælper mig rundt 

Motion og luft er sundt 
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”RECONSTRUCT” 

Mellemniveauholdet i billedkunst deltog sammen med tilsvarende hold fra Nyborg Gymnasium og Sct. 

Knuds gymnasium i Odense i et samarbejde med Kunsthallen Brandts. Alle elever deltog i en fælles 

workshop på Brandts d. 30. august, hvor kunstneren Søren Lose fortalte om sin kunst. Sammen med Nyborg 

og Sct. Knuds opstillede SG-eleverne op til 2,4 m høje flamingo-figurer i Kongens Have og de dannede 

tilsammen en installation med titlen Reconstruct. Her ses eleverne i forberedelsesfasen: 

 

 

 

4 elever, Anna Petersen, Asbjørn Andersen og Sara Kragh fra 3a samt Marie Tofting Larsen fra 3c, vandt 

kunstkonkurrencen på Brandts klædefabrik: "Inspired by Søren Lose": 
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3u BT/A på SDU, FARMA og LIFE 

I dagene 14.-16.september var 3u BT/A-holdet på ekskursion til Odense og København. Hovedformålet med 

turen var at få et indblik i, hvordan udvalgte uddannelsessteder udbyder forskellige bioteknologiske 

uddannelser og at afprøve eksperimentelt arbejde i deres laboratorier: 

 

 

 

Historiearrangement om Auschwitz 

Svendborg Gymnasium & HF fik 21. september æren af et besøg af foredragsholderen Arlette Andersen. 

Hun fortalte om sin tid i udryddelseslejren Auschwitz. Arlette Andersen, der i mange år har arbejdet i 

Danmark som gymnasielærer, havde ellers valgt at tie om sin grufulde fortid, men brød tavsheden, da flere i 

den offentlige debat hævdede, at massemordene aldrig havde fundet sted: 
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Spanskhold tog til Århus til Rap-konkurrence – og vandt 

2mv spansk tog 28. september til Aarhus for at deltage i en rap-konkurrence med tekster,  som klassen selv 

havde skrevet på spansk. Konkurrencen er en del af Europæisk Sprogdag: 

 

  
 

 

SG nr. 6 ved DM i atletik 

11 drenge fra SG præsterede over evne og vekslede sidste års 10. plads ud med en 6. plads, da der den sidste 

torsdag i september var DM i atletik: 
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DM i basket på SG 

DM i basket blev afholdt på Svendborg Gymnasium – her bliver taktikken fastlagt med succes af idrætslærer 

Bent Lahn Sørensen– det blev til bronze for skolens hold: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tape-art i 1z 

Billedkunstholdet 1z har i forbindelse med emnet Street Art arbejdet praktisk med at udsmykke lokale B2 

med tape art. Tape art er én af de nye genrer inden for Street art, og da lokalet især bruges til klasser med 

oldtidskundskab, er motiverne hentet fra den græske mytologi: 
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Science Festival 2011 

Torsdag d. 29. september afholdt SG Science festival for alle folkeskolerne fra nærområdet. Eleverne havde 

forberedt små forsøg ud fra opgaver, der var stillet på forhånd. De forskellige forsøg blev bedømt af skolens 

lærere og som sidste punkt på dagen blev den flotte præmie-pokal overrakt af Curt Sørensen, borgmester i 

Svendborg. Alt i alt en rigtig vellykket og flot arrangeret dag for alle: 
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OD-dagen 2011, Den Stille Katastrofe 

 

Operation dagsværk satte i år fokus på oprindelige folks rettigheder: 

 

 

 
 

 

 

Årsfest på SG 2011 

Den 4. november var der på SG atter en fantastisk årsfest for elever, forældre og personale. 

Rejseklasserne lavede spændende og hyggelige caféer, hvor der var muligheder for at købe mad og drikke til 

fornuftige priser: 
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Salsa og rytmer for spanskklasser 

Skolens spanskklasser deltog i et salsa-arrangement med levende, glad og sensuel musik af bandet Son 

Clásico.  

Alle deltagende elever blev undervist i salsaens grundtrin af Kisha, som går i 2y, og i den efterfølgende 

salsakonkurrence havde eleverne mulighed for at demonstrere deres kunnen: 

 

       
 

 

 

 

Religionernes dag  

 

15. november blev ”Religionernes dag” afholdt på Svendborg Gymnasium og HF. Det religionsfaglige 

arrangement var i år er bygget op omkring spørgsmålet: ”Er religion farlig?” 
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Fællesarrangement med forfatter Lone Hørslev 

Forfatteren Lone Hørslev besøgte Svendborg Gymnasium 6. december, hvor hun underholdt i en fællestime 

sammen med musikeren Mads Mouritz: 

 

 

 

 

Debataften på SG med Troels Myhlenberg 

30. november bød SG, i samarbejde med LOF Sydfyn, velkommen til debataften med Chefredaktør Troels 

Myhlenberg fra Fyns Amts Avis. Emnet for denne aften var "Mediernes trussel mod demokratiet": 
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Julekoncert i Skt. Jørgens Kirke 

29. november sang og spillede elever fra Svendborg Gymnasium julen ind i Skt. Jørgens Kirke: 

 

 

 

Forskerspire 2011 

Farima Dalaei fra 3u var nomineret til Årets Forskerspire. Farima fra 3u vandt ikke den store pris, men hun 

fik en flot boggave, og fik særdeles hædrende omtale af alle tilstedeværende inkl. uddannelsesminister 

Morten Østergaard, der besøgte hendes udstilling: "At sove er at lære": 

 

 

http://www.svendborg-gym.dk/typo3temp/pics/5a9d51df7a.jpg
http://www.svendborg-gym.dk/typo3temp/pics/c42b4807a5.jpg


Nytårskoncert 2012 

26. januar optrådte alle musikhold, både 1.g-hold og studieretningsklasserne, ved dette års nytårskoncert: 

 

 

 

Trigonometri på Svendborgsund-broen 

Matematikundervisningen i 1z var flyttet ud i vinterkulden. Skolens teodolitter var i brug, da eleverne var 

landmålere et par timer ved Svendborgsund. De målte vinkler og trekanter – her er der gang i sinus- og 

cosinusrelationerne: 
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The New Voxnorth på SG 

I øjeblikket sker der en stor udvikling i rytmisk vokalmusik, og Danmark er virkelig godt med. Vi har flere 

vokalensembler på et internationalt niveau, bl.a. The New Voxnorth. Vi inviterede dem til SG, fordi de 

adskiller sig fra andre vokalgrupper og kor derved, at de arbejder meget med improvisation, f.eks. circle 

songs, hvilke der var et par eksempler på til koncerten på SG 8. marts: 

 

 

    

 

Opdigtet Onsdag 

 

”Opdigtet Onsdag” er en litteraturklub, der, i skikkelse af hyggelige cafeevents på skoler i hele Danmark, 

sætter moderne dansk litteratur på plakaten – her billeder fra besøget på SG: 

 

 

 
 
 



 Finale i bordtennisturnering 

 

Det var et vellykket arrangement, 13. marts, med mange tilskuere. Lasse S. Olsen fra 2d vandt turneringen; 

og endda uden at afgive et eneste sæt! Han fik dog ikke nogen medalje, men han fik sit navn på 

vandrepokalen: 

 

 

 
 

 

Old-konkurrence blandt eleverne 

 

Konkurrencen omhandlede det græske drama, og deltagerne kunne vælge mellem at skrive et essay eller lave 

en multimedieproduktion. Komiteen havde modtaget utroligt mange fine og kvalificerede indlæg, men efter 

lang tids votering blev følgende vindere fundet: I essaykonkurrence vandt Louise, Maria, Kirsten og Sara fra 

3e med Andreas og Mads K. fra 3u på en andenpladsen og tredjepladsen gik til Camilla fra 3z. Alle havde 

skrevet reflekterede og velformulerede essays. I multimediekonkurrencen gik første præmien til Camilla, 

Maj, Jacques, Kristian S. fra 3u, der havde lavet en velskrevet og – sunget rap. Jesper, Lea, Sofie og Katrine 

fra 3e fik andenpladsen og på en tredjeplads kom Sofie, Kamilla, Alberte og Hannah fra 2a. Den klasse, der 

havde leveret de fleste og bedste indlæg var 3u, og de blev præmieret med en dejlig kage fra kantinen: 

 

 

 
                                          



                                   

Vindere af old-konkurrence til præmieoverrækkelse i København 

14. april var Maj, Camilla, Jacques og Kristian Severin fra 3u til præmieoverrækkelse på Glyptoteket i 

København. For deres 2. plads i Klassikerforeningens nationale konkurrence i oldtidskundskab vandt de fire 

elever 2000,- samt hver et eksemplar af tragedien Alkestis. Eleverne vandt for deres multimedieproduktion 

med en rap om Ødipus: 

 

    

 

 

 

SG har fået ny cykelpark 

 

Gymnasiet har netop investeret i 35 MTBs. I Idræt vil eleverne få glæde af dem til. MTB-oløb og MTB-løb i 

skoven. Men cyklerne er ikke kun for idræt. Cyklerne vil kunne gøre det nemmere at lave en ekskursion til 

en nærtliggende å i biologi, en kirke eller et slot i historie, et socialt værested i samfundsfag og forhåbentlig i 

mange andre situationer. 

God tur! 
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Elever udstiller på SAK  

 

MUSEOLOGI handler ikke om mus – men om, hvordan museer arbejder, herunder hvordan man sætter en 

udstilling op og formidler sin ”samling”, så den ser smuk ud, giver viden, aktiverer beskueren - og flere 

andre ting. 2h3gBk-B havde en udstilling af ”landskab” i lejligheden over SAK: 

 

 

 
 
    

Svendborg Gymnasiums kor på koncerttur til Sverige 

 

Svendborg Gymnasiums kor var i april på koncerttur til Sverige med et flot repertoire på programmet. 

Hør nogle af deres sange her på dette link 

 

 

MasterClass i Fysik og Kemi  

 

Masterclass er en mulighed for interesserede naturvidenskabelige gymnasie-elever for at prøve kræfter med 

nye eksperimenter og aktuelle emner indenfor den moderne naturvidenskab. 

Masterclass blev i år afholdt på Sorø Akademi 17. – 19. april 2012, i selskab med Næstved og Silkeborg 

Gymnasium. 

Svendborg Gymnasium var repræsenteret ved: Simon, Stine, Marlene, Stefan (2z),Andreas, Mads K. (3U) og 

Louise D., Louise K., og Simon (3z): 
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Erhvervsøkonomielever vinder Sydbanks aktiespil for 4. år i træk 

 

Så viste vi igen for omverdenen, at SG-eleverne fra erhvervsøkonomi er dygtige til at investere i aktier. 

For 4. år i træk, ud af de 6 år vi har deltaget i Sydbanks aktiespil, var det en SG-elev som stod øverst på 

sejrsskamlen. 

I år vandt Sofie Pers Madsen fra 3x hæderen og 1. præmien på 2000 kr. Sofie formåede at få 1 million kr. til 

at yngle til 1,14 millioner kroner på blot 3 måneder – stort tillykke til Sofie: 

 

 

 

 
 

 

 

Elever fra 1y folder historien ud 

 

I et ønske om at trække fagene "ud af klasseværelset", har 2 af skolens lærere  i foråret 2012 startet et projekt 

op i samarbejde med Svendborg Museum, hvor dansk og historie bliver brugt til at arbejde med danskhed og 

identitet. Elevernes resultater af projektet vil blive fremlagt på deres egen blog og som pod cast. Det er også 

blevet til en flot artikel i Fyns Amts Avis om besættelsestidens Svendborg – på billedet arbejdes med et 

emne, der ligger lidt længere tilbage i tiden: 
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Venuspassage 

 

6. juni var der venuspassage og vejret viste sig fra sin bedste side  denne tidlige morgenstund. 50-60 elever, 

herunder elever fra naboskolerne, og en halv snes lærere observerede på skolens sportsplads Venuspassagen 

gennem teleskop og beskyttelsesbriller. Enkelte elever havde endog overnattet i skolens vindfang, for at være 

på pletten til tiden. Det var en ”once in a lifetime”-oplevelse, næste gang dette sker er i år 2117 – men så har 

vi Merkurpassagen i 2017 at glæde os til. På øverste billede er Venus den lille mørke plet til højre på 

solskiven: 

 

 

 
 

 
 



Eksamenstid 

 

 
 

 
 

 

Eksamenstiden er overstået og på øverste billede ses første HFer, Morten Larsen 2p, med hue. På nederste 

billede får årets første studenter, Signe Langberg Sørensen og Cecilie Kudahl Hansen 3m, æren af at hejse 

skolens flag på den store dag. Stort tillykke til alle 360 ny-udsprungne studenter og HFere! 
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Dimissionsfesten den 29. juni blev afholdt i Svendborg Gymnasiums idrætshal – et festligt og højtideligt 

øjeblik: 

 

 

 

 
 

Og her kører de glade studenter ud i verden: 

 

 

 
 


