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2009-‐2010	  -‐	  årets	  gang.	  
Af	  	  Lektor	  John	  Bihl	  Nielsen	  

Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  har	  mange	  ansigter	  og	  afhængig	  af,	  hvem	  der	  spørges,	  vil	  der	  være	  
mange	  bud	  på,	  hvad	  skoleåret	  2009/2010	  skal	  huskes	  for.	  I	  det	  følgende	  præsenteres	  i	  tekst	  og	  
billeder	  et	  udpluk	  af	  begivenheder	  fra	  det	  forløbne	  skoleår:	  

Institutionen	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  

Ved	  årsskiftet	  2009/2010	  overtog	  Svendborg	  gymnasium	  &	  HF	  sine	  bygninger	  og	  dermed	  
afsluttedes	  den	  proces,	  der	  i	  2007	  blev	  indledt	  med	  gymnasiets	  overgang	  til	  selvejende	  institution.	  
Dette	  var	  på	  det	  overordnede	  institutionsmæssige	  område	  den	  mest	  afgørende	  begivenhed	  i	  det	  
forløbne	  skoleår.	  Forberedelsen	  af	  en	  ombygning	  af	  det	  naturvidenskabelige	  afsnit	  er	  en	  anden	  
vigtig	  begivenhed	  på	  SG	  det	  forløbne	  år	  –	  selve	  ombygningen,	  som	  er	  et	  led	  i	  skolens	  øgede	  fokus	  
på	  naturvidenskab,	  vil	  finde	  sted	  i	  skoleåret	  2010-‐2011.	  På	  det	  bygningsmæssige	  område	  skete	  der	  
endvidere	  i	  sommerferien	  2010	  en	  totalrenovering	  af	  centralgarderoben.	  

Af	  tværgående	  tiltag	  i	  2009-‐2010	  på	  undervisningsområdet	  skal	  det	  øgede	  fokus	  på	  
internationalisering	  nævnes.	  Svendborg	  Gymnasium	  er	  blevet	  en	  del	  af	  ”Globale	  Gymnasier”,	  som	  
–	  sammen	  med	  andre	  tiltag	  -‐	  skal	  være	  løftestang	  for	  at	  give	  undervisningen	  på	  SG	  en	  øget	  global	  
dimension.	  
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Nye	  1g-‐	  og	  1hf-‐elever	  

Som	  ny	  elev	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  står	  1.	  skoledag	  11.	  august,	  idrætsdagen	  14.	  august	  
og	  introfesten	  28.	  august	  som	  en	  festlig	  start	  på	  gymnasietiden,	  godt	  400	  elever/kursister	  
begyndte	  i	  1.	  klasserne:	  

	  



Internationalisering	  

Den	  globale	  dimension	  har	  i	  mange	  år	  været	  vigtig	  på	  SG,	  men	  i	  skoleåret	  2009/2010	  blev	  der	  sat	  
øget	  fokus	  på,	  at	  undervisningen	  i	  klasselokalerne	  skal	  ses	  i	  en	  global	  sammenhæng	  –	  et	  logo	  
designet	  af	  Svendborg	  Gymnasiums	  Joachim	  Nydam	  Bjerregaard	  blev	  kåret	  som	  vinder	  af	  en	  
konkurrence	  i	  september:	  

	  

I	  forbindelse	  med	  skolens	  deltagelse	  i	  projekt	  Globale	  Gymnasier	  besøgte	  Jens	  Christian	  
Rasmussen	  (kemi	  og	  matematik)	  og	  Mette	  Krogh	  (engelsk	  og	  fransk)	  i	  uge	  10	  skolens	  partnerskole	  
ACIC	  i	  Cairo.	  Sammen	  med	  lærere	  fra	  partnerskabsskolen	  er	  der	  blevet	  lagt	  planer	  for	  videre	  
samarbejde.	  

	  

	  

	  

	  



Comenius-‐projektet	  i	  Portimao,	  Portugal,	  var	  en	  anden	  af	  årets	  internationale	  tiltag.	  3	  SG-‐
lærere	  var	  i	  oktober	  på	  besøg	  i	  Portimao	  som	  led	  i	  projektet,	  Web2Class,	  der	  arbejder	  med	  
inddragelse	  af	  Web	  2.0-‐værktøjer	  i	  undervisningen:	  

	  

	  
	  
	  

Der	  er	  ni	  europæiske	  skoler	  tilknyttet	  projektet.	  Temaet	  for	  samarbejdet	  er	  multikulturel	  dialog.	  
Elever	  og	  lærere	  fra	  de	  ni	  skoler	  samarbejder	  virtuelt	  ved	  hjælp	  af	  diverse	  web	  2.0	  værktøjer,	  og	  i	  
maj	  2010	  mødtes	  de	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  til	  en	  fælles	  afslutning	  af	  projektet.	  

De	  kunstneriske	  fag	  billedkunst,	  drama	  og	  musik	  afsluttede	  et	  comeniusprojekt	  i	  kunstbyen	  Kassel	  
i	  ugen	  fra	  d.	  11.-‐17.	  april.	  De	  deltagende	  lande	  var	  Tyskland,	  Ungarn,	  Finland	  og	  Danmark,	  og	  
projektet	  har	  omfattet	  et	  ugeprojekt	  i	  hvert	  land.	  Titlen	  på	  projekterne	  var	  "The	  World	  of	  
Tomorrow	  -‐	  Living	  Pictures".	  I	  hvert	  projekt	  har	  fagene	  fremstillet	  et	  fælles	  produkt;	  denne	  gang	  
en	  live	  performance	  med	  inspiration	  fra	  Emil	  Noldes	  maleri	  "Blomsterhaven".	  På	  fotoet	  ses	  den	  
danske	  delegation:	  

	  

	  



Pan	  European	  Exchange	  Programme	  (P.E.E.P.)	  er	  et	  internationalt	  program,	  som	  SG	  i	  mange	  år	  har	  
deltaget	  i.	  I	  november	  blev	  årets	  Science-‐uge	  under	  udvekslingsprogrammet	  afholdt	  i	  Hilversum	  i	  
Holland.	  SG	  deltog	  med	  5	  elever	  og	  én	  lærer,	  sammen	  med	  elever	  og	  lærere	  fra	  Grækenland,	  
Ukraine,	  Rumænien,	  Ungarn	  og	  Holland.	  

	  

	  

	  

Med	  henblik	  på	  at	  øge	  Svendborg	  Gymnasiums	  internationale	  kontaktflade	  har	  Rektor	  Jesper	  
Vildbrad	  på	  et	  besøg	  på	  Huiwen	  Middle	  School	  i	  Beijing	  indgået	  en	  samarbejdsaftale	  mellem	  
Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  og	  Huiwen	  skolen.	  Aftalen	  betyder,	  at	  der	  kan	  udveksles	  elever	  og	  
lærere	  årligt	  og	  samarbejdes	  mellem	  skolerne	  mere	  bredt.	  Aftalen	  blev	  indgået	  i	  marts	  2010	  i	  
forbindelse	  med	  2.	  e's	  studietur	  til	  Beijing.	  

	  

	  

	  



Naturvidenskab	  

Naturvidenskab	  er	  som	  tidligere	  anført	  et	  prioriteret	  område	  på	  Svendborg	  gymnasium	  &	  HF	  og	  i	  
september	  løb	  naturvidenskabsfestivalen	  af	  stabelen.	  Elever	  fra	  SG	  demonstrerer,	  
eksperimenterer,	  forklarer	  og	  leger	  med	  naturvidenskabelige	  elementer	  på	  en	  række	  stande.	  450	  
elever	  fra	  folkeskoler	  på	  Sydfyn	  får	  på	  denne	  måde	  fingrene	  i	  naturvidenskaben	  –	  her	  er	  lektor	  
Carl-‐Erik	  Mose	  Hansen	  behjælpelig	  ved	  et	  af	  eksperimenterne:	  

	  

	  

	  

Også	  for	  at	  styrke	  naturvidenskab,	  deltog	  SG	  igen	  i	  dette	  skoleår	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  

gymnasierne	  i	  Silkeborg,	  Næstved	  og	  Svendborg.	  Projektet	  involverer	  10	  elever	  fra	  hver	  skole,	  som	  

får	  mulighed	  for	  at	  komme	  på	  to	  ekskursioner	  til	  nogle	  af	  landets	  universiteter,	  for	  at	  få	  en	  ide	  om,	  

hvad	  det	  vil	  sige	  at	  læse	  fysik	  og	  kemi	  på	  universitetsniveau.	  Eleverne	  deltager	  i	  forelæsninger,	  

opgaveregning	  og	  praktiske	  øvelser	  på	  universitetet.	  Desuden	  er	  der	  tid	  til	  at	  møde	  eleverne	  fra	  de	  

andre	  skoler,	  så	  der	  kan	  skabes	  kontakter	  til	  jævnaldrende	  med	  de	  samme	  faglige	  interesser.	  I	  år	  

var	  der	  bl.a.	  besøg	  på	  SDU	  i	  Odense,	  hvor	  eleverne	  på	  Institut	  for	  fysik	  og	  kemi	  hørte	  

forelæsninger	  om	  bl.a.	  døde	  munke	  og	  nanoteknologi.	  Ligeledes	  overværedes	  et	  forrygende	  

kemishow	  på	  universitetet.	  



	  

	  
	  
Bioteknologi	  er	  indført	  på	  SG:	  
	  
	  

Billedet:	  Voldsomt	  deformeret	  lårbensknogle,	  

fra	  en	  død	  Munk.	  Knoglen	  er	  sammenvokset	  

skævt	  efter	  et	  voldsomt	  brud.	  På	  skelettet	  ses	  

desuden	  at	  den	  uheldige	  ejer	  havde	  fået	  sat	  

venstre	  fod	  af	  og	  fået	  dyppet	  såret	  i	  kogende	  

tjære	  for	  at	  lukke	  det.	  AV	  AV	  AV	  

	  

	  

	  

	  

Alle	  skolens	  3g	  BiB-‐hold	  udførte	  i	  ugerne	  omkring	  efterårsferien	  bioteknologiske	  eksperimenter,	  

hvor	  de	  prøvede	  at	  oprense,	  opformere	  og	  identificere	  cellulaseproducerende	  bakterier	  fra	  egne	  

jordprøver.	  Eleverne	  fik	  gennem	  disse	  forsøg	  afprøvet	  mange	  af	  de	  teknikker,	  som	  bioteknologien	  

gør	  brug	  af	  i	  mange	  sammenhænge,	  f.eks.	  når	  man	  skal	  afgøre	  faderskabssager,	  detektere	  arvelige	  

sygdomme	  og	  måske	  finde	  en	  forbryder.	  Det	  dyre	  udstyr	  var	  sponsoreret	  af	  Novozymes	  og	  udlånt	  

fra	  Biotech	  Academy	  på	  DTU.	  Målet	  var	  at	  skabe	  et	  danmarkskort	  over	  steder	  med	  egnede	  

bakterier	  og	  finde	  effektive	  cellulose-‐nedbrydende	  enzymer	  til	  brug	  i	  fremtidens	  bioethanol-‐

produktion.	  

	  



2m	  deltog	  i	  skoleåret	  2009/10	  i	  Science	  Cup	  Denmark,	  som	  er	  en	  konkurrence	  i	  biologi,	  

naturgeografi,	  kemi	  og	  fysik	  for	  gymnasieelever	  i	  2.g.	  Konkurrencen	  handlede	  om	  at	  udvikle	  

innovative	  løsninger	  på	  problemer	  inden	  for	  de	  4	  fagområder:	  

	  

	  

	  

Klimatopmødet	  satte	  sig	  også	  spor	  på	  SG:	  

	  

	  

3.	  NgB1	  producerede	  tidsskriftet:	  Naturgeografen,	  som	  beskriver	  og	  informerer	  om	  vigtige	  

aspekter	  af	  klimadebatten.	  	  



Andre	  begivenheder	  	  

Musik	  er	  nu	  som	  før	  et	  vigtigt	  element	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF.	  Sjældent	  har	  aulaen	  været	  
så	  fyldt,	  som	  den	  var	  fredag	  morgen	  d.	  2.	  oktober,	  da	  samtlige	  musikelever	  fra	  SG	  afsluttede	  deres	  
næsten	  tre	  dage	  lange	  musiklejr	  med	  et	  brag	  af	  en	  koncertoptræden	  for	  resten	  af	  skolens	  elever	  
og	  lærere:	  

	  

	  

	  

Onsdag	  den	  27.	  januar	  optrådte	  orkestret	  Valravn	  med	  elektronisk	  musik	  baseret	  på	  
middelalderlige	  folkeviser	  og	  høstede	  stort	  bifald	  fra	  SG’s	  elever:	  

	  

	  

	  

	  



Drama	  er	  det	  nyeste	  kreative	  fag	  på	  SG.	  I	  april	  var	  nerverne	  helt	  udenpå,	  grin,	  forsvundne	  
replikker,	  koncentration,	  lettelse,	  indlevelse,	  gåsehud	  –	  var	  blot	  noget	  af	  det,	  som	  dramaeleverne,	  
deres	  lærer	  og	  publikum	  oplevede	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF.	  Her	  viste	  de	  tre	  dramahold	  
deres	  eksamensforestillinger,	  som	  bød	  på	  ny	  dansk	  dramatik,	  Shakespeare,	  Strindberg,	  absurd	  
teater,	  Holberg	  og	  en	  dramatisk	  fortolkning	  af	  Rune	  T.	  Kiddes	  noget	  anderledes	  eventyr:	  

	  

	  

	  

	  

Også	  i	  idræt	  vrimler	  det	  med	  talenter	  –	  af	  årets	  mange	  highlights	  han	  nævnes	  gymnasievolleyball,	  
hvor	  drengene	  var	  snublende	  nær	  på	  et	  danmarksmesterskab	  -‐	  kun	  en	  skade	  hos	  en	  af	  
Svendborgholdets	  bærende	  kræfter	  forhindrede	  den	  helt	  store	  triumf	  ved	  finalestævnet,	  som	  blev	  
afholdt	  2.	  og	  3.	  marts	  i	  Svendborg	  Gymnasiums	  nye	  hal.	  

	  

Onsdag	  d.	  3.	  marts	  afholdt	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF,	  for	  første	  gang	  ”religionernes	  dag”.	  	  Alle	  

skolens	  religion	  C-‐	  og	  KS-‐hold	  var	  inviteret	  til	  det,	  som	  blev	  en	  dag	  fuld	  af	  indtryk	  og	  spændende	  

oplægsholdere	  med	  forskellig	  religiøs	  baggrund.	  Dagens	  overordnede	  tema	  var	  religion	  og	  ritualer	  

i	  det	  senmoderne	  samfund.	  
	  

	  

	  

	  



Inden	  for	  samfundsvidenskab	  var	  der	  aktiviteter	  ud	  af	  huset	  i	  november,	  hvor	  SG	  deltog	  i	  et	  
ungdomsparlament	  i	  København:	  

	  

	  

	  

Der	  var	  tale	  om	  et	  ugelangt	  ungdomsparlament	  i	  København	  med	  deltagerlande,	  der	  strakte	  sig	  fra	  
Serbien	  i	  sydøst	  til	  Island	  i	  nordvest.	  De	  unge	  delegerede	  blev	  delt	  ud	  i	  fem	  komitéer,	  som	  skulle	  
udarbejde	  resolutioner.	  Der	  blev	  debatteret	  og	  stemt	  ja/nej/blankt	  ved	  den	  sidste	  dags	  
generalforsamling.	  Processen	  var	  som	  i	  et	  rigtigt	  parlament,	  og	  debatterne	  var	  på	  et	  højt	  
samfundsfagligt	  niveau,	  men	  også	  til	  tider	  iltre	  og	  spydige.	  	  

På	  det	  europæiske	  plan	  eksperimenterede	  elever	  også	  med	  parlamentarisk	  arbejde:	  

	  

	  

Bonn	  var	  værtsby	  for	  den	  31.	  udgave	  af	  Model	  European	  Parliament.	  Alle	  27	  EU-‐lande	  deltog	  med	  
hver	  fem	  unge,	  og	  desuden	  deltog	  de	  tre	  kandidatstater	  Kroatien,	  F.Y.R.	  Makedonien	  og	  Tyrkiet.	  
Store	  politiske	  spørgsmål	  som	  klima	  og	  Afghanistan	  blev	  diskuteret	  gennem	  debatter,	  der	  foregik	  



på	  et	  helt	  igennem	  professionelt	  niveau.	  Hele	  General	  Assembly	  blev	  holdt	  i	  Hitlers	  gamle	  
Wasserwerk	  og	  bestod	  af	  ambitiøse	  unge	  med	  politiske	  visioner	  for	  fremtiden.	  

	  

På	  det	  lokale	  plan	  gjaldt	  det	  kommune-‐	  og	  regionsvalget	  den	  17.	  november.	  Som	  optakt	  til	  valget	  
afholdt	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  byens	  måske	  største	  kommunale	  vælgermøde	  torsdag	  den	  
29.	  oktober	  i	  skolens	  aula.	  Eleverne	  stillede	  mange	  gode	  spørgsmål	  og	  politikerne	  var	  ihærdige	  –	  
der	  er	  mange	  potentielle	  vælgere	  på	  SG.	  

	  

Initiativer,	  som	  eleverne	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  stået	  for	  i	  det	  forløbne	  skoleår	  

6.	  oktober	  var	  eleverne	  på	  SG	  i	  oprør.	  I	  forbindelse	  med	  nedskæringerne	  på	  
uddannelsesinstitutionerne,	  valgte	  eleverne	  at	  strejke	  fra	  undervisningen	  og	  blokere	  skolens	  
lærerværelse,	  så	  lærerne	  derved	  var	  forhindret	  i	  at	  undervise.	  Med	  denne	  aktion	  ønskede	  
eleverne,	  at	  vise	  deres	  utilfredshed	  med	  nedskæringerne	  på	  gymnasieområdet.	  

	  

4.	  november	  var	  der	  operation	  dagsværk:	  

	  

I	  år	  gik	  pengene	  til	  et	  projekt	  i	  Zimbabwe,	  der	  gik	  ud	  på	  at	  beskytte	  landets	  unge	  mod	  politisk	  
misbrug.	  	  

Årsfesten	  på	  SG,	  hvor	  2.	  klasserne	  samler	  ind	  til	  studierejserne,	  fandt	  sted	  6.	  november.	  
Traditionen	  tro	  kunne	  lærere,	  forældre	  og	  bekendte	  blive	  bespist	  i	  alverdens	  restauranter:	  

	  

	  

	  



Jule-‐cabaretten	  fandt	  sted	  2.	  december:	  

	  

	  

Temaet	  var	  ’Tabuer’	  (–	  og	  hvordan	  man	  bryder	  dem),	  så	  det	  var	  ikke	  for	  sarte	  sjæle!	  

	  

Årets	  Gymprix	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  løb	  af	  stabelen	  fredag	  den	  22.	  januar	  –	  niveauet	  var	  højt,	  
der	  er	  mange	  musiktalenter	  på	  SG:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  



Studierejserne	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF	  i	  uge	  12,	  2010	  
	  

Klasse	   Rejselærere	   Rejsemål	  

2a	   Jesper	  Larsen,	  	  	  	  	  
Hanne	  Rolighed	  

Irland	  

2b	   Elzbieta	  Pedersen,	  

Tina	  Lindgreen	  

New	  York	  

2c	   Susanne	  Ernst,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ane	  Schaarup	  

Dublin	  

2d	   Pernille	  Andersen,	  

Peter	  Teglhøj	  

London	  

2e	   Dorthe	  Videsen,	  	  	  	  
Anne	  Bang-‐Larsen	  

Beijing	  

2m	   Betina	  vrist,               

Rune	  Lauesen	  

London	  

2t	   Linda	  Bjerre,	  	  	  	  	  	  
Rasmus	  Lysemose	  

Bruxelles	  

2u	   Klaus	  Jørgensen,	  
Kirsten	  Slot	  

Bruxelles	  

2v	   Jannie	  Wilsted,	  

Marianne	  Christensen	  

Krakov	  

2x	   Birgitte	  Laub,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Helle	  Vilhelmsen	  

Barcelona	  

2y	   Morten	  Tjalve,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lasse	  Riisager	  

Bruxelles	  

2z	   Lasse	  Baasch,	  
Annemarie	  Paludan	  

Firenze	  

1p	   Malene	  Dinesen,	  	  	  	  	  	  

Vibeke	  Matzen	  

Berlin	  

1q	   Eske	  Laden-‐Andersen,	  
Søren	  Østergaard	  

Berlin	  

	  



Skoleårets	  afslutning	  

Fredag	  d.	  5.	  marts	  blev	  der	  traditionen	  tro	  holdt	  gallafest	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  &	  HF.	  For	  
første	  gang	  indledtes	  aftenen	  med	  middag	  for	  alle	  afgangsklasserne,	  derefter	  fulgte	  den	  festlige	  
indtogsmarch	  og	  Lanciers-‐dans	  med	  piger	  i	  flotte	  kjoler,	  elegante	  herrer	  og	  derudover	  mange	  
kreative	  udklædninger.	  Bagefter	  fik	  1g/hf	  og	  2g	  lov	  til	  at	  indtage	  dansegulvet,	  og	  aftenen	  sluttedes	  
af	  med	  DUSK-‐fest:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Og	  så	  var	  det	  tid	  til	  endnu	  en	  eksamensperiode	  –	  den	  gode	  studenter-‐	  og	  HF-‐årgang	  2010	  hejser	  
flaget	  på	  den	  store	  dag:	  

	  

	  


