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DENNE FOLDER er primært en oversigt over de forskellige udvalg og
elevgrupper på skolen, så du kan få et overblik over, hvad du som elev på
Svendborg Gymnasium kan være med i.

HVAD ER ET UDVALG?
En gruppe personer fra STX og HF der sammen frivilligt varetager bestemte
typer opgaver eller deltager i bestemte arrangementer. Det kunne f.eks. være
et festudvalg eller en bogklub eller et ”mere-frugt-udvalg”.
Når de forrige 2hf’ere og 3g’er er gået ud, mangler udvalgene næsten altid nye
medlemmer lige i starten af skoleåret. Du bør derfor være opmærksom til
morgensamlingerne, hvor udvalgene ofte præsenterer sig selv og annoncerer
deres første prøvemøde. Uden at binde dig kan du deltage i prøvemøder i et
af frikvartererne, og stille spørgsmål samt høre en mere detaljeret beskrivelse
af udvalget.

ELEVSTYRET
Næsten alle udvalgene er 100% elevstyret, og det er derfor kun eleverne der
bestemmer, hvordan det foregår.
De fleste udvalg har 1 eller 2 formænd. Som medlem i et udvalg, er der
mulighed for, at du på et tidspunkt også kan stille op som formand.
Udvalgene er selvfølgelig både for STX’ere og HF’ere.

KONTAKT FORMANDEN FOR UDVALGET
HVIS DU GERNE VIL VÆRE MED!

AMNESTY YOUTH
Amnesty Youth på Svendborg Gymnasium er en del af et større internationalt
netværk. Vi er med til at føre kampagner, lave events, samle underskrifter,
laver aktioner på skolen og i lokalsamfundet, samle støtte til Amnesty, fortælle
om Amnestys arbejde og sprede Amnestys budskaber. Hvis du har lyst til at
gøre en forskel, kæmpe for menneskerettighederne og slå Erdogan i hovedet
med en kødhammer så kom med i Amnesty. Det er monster hygge, og der er
massere plads til dine gode ideer. Du behøver ikke vide noget om Amnesty i
forvejen, men kom med og lær mere om både Amnesty og
menneskerettigheder.
Links
Facebookside: Amnesty Youth på Svendborg Gymnasium
Facebookgruppe: Amnesty Youth SGHF 18/19
Amnesty Youth facebookside: Amnesty Youth Danmark
Formand
Asta-Marie Bjerring Lomholt, 3d
Thea Falkesgaard Nybroe, 3d

BAENK
BAENK er skolens eget skoleblad. BAENK er skrevet af elever til elever og
handler om alt det spændende, der foregår rundt i krogene på gym. Der er
plads til al slags spas i BAENK, så hvis du har en fed ide, er god til at skrive,
tegne, tage billeder, layoute og designe eller bare generelt er herre sjov,
monster klog eller helt ordinær, så meld dig ind i BAENK. Eller hvis du har
noget, du bare gerne lige vil sige til folket, så send os et læserbrev. BAENK
udkommer ca. 5 gange om året både elektronisk og på ægte papir.
Følg os på Facebook.
Links
Facebookside: BAENK
Mail: baenksg@gmail.com
Formand
Nina-Simone Wibholm Wichmann, 2m
Thea Falkesgaard Nybroe, 3d

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er en partipolitisk uafhængig
interesseorganisation. I vores ni regioner, der er fordelt ud over landet,
organiserer vi de lokale medlemselevråd. Elevrådene arbejder lokalt på de
enkelte skoler for at sikre elevernes indflydelse på den institution, der danner
rammen for deres hverdag.
I DGS arbejder vi for at styrke elevrådenes arbejde og indflydelse, så
elevernes stemme kan blive hørt. Flere gange årligt arrangerer vi kurser både
regionalt og nationalt, hvor elevrådene skaber forbindelser på tværs, deler
viden om elevrådsarbejde og får nye kompetencer gennem oplæg og
workshops.

Links
Facebook gruppe:
Facebookside:
Formand
Birk Nikolaj Grønne Kühl, 3s

DUSK
Er DU klar til at få størst mulig indflydelse på Svendborg Gymnasiums fester?
Er det DIG vi mangler til at tage imod fabelagtige goder, alt imens du er med til
at afholde og bestyre en fest for hele skolen? Så er det DIN TUR til at melde
dig ind i DUSK, festudvalget på SG, og blive en del af de mange forberedelser
og ikke mindst de super hyggelige rammer der skabes når vi fyrer op for SG!
Der holdes fest 5 gange om året.
Arrangementer:
Der afholdes 5 DUSK fester om året - ca. hver 2. måned
Links
Facebookside: DUSK – Festudvalget på SG
Facebookgruppe: DUSK 18/19
Formand
Sebastian Kirkgaard Nielsen, 2m
Mads Sølvberg Hjørnager Eriksen, 3m

FREDAGS CAFÉ UDVALGET
Fredagscafé-udvalget er det hyggeligste og bedste udvalg på Svendborg
Gymnasium. Vi står nemlig for at arrangere årets fredagscafeer, som bekendt
er det hyggeligste og bedste mødested, der findes. Det er vores opgave at
udtænke og planlægge hvordan hver café skal foregå, og det er os der sætter
op, skænker kaffe, te eller øl, sælger kage og pakker sammen igen. Der er 6-7
cafeer i løbet af året, som alle bliver unikke og fantastiske!

Arrangementer
Der afholdes 6 fredagscaféer om året. ca. hvert 2. måned.
Links
Facebookside: Svendborg Gymnasium – Fredagscafé
Facebookgruppe: Fredagscafé-udvalget på SG
Formand
Amanda Pfeffer, 3m
Lisa Gro Lange Olsen, 3m

GLOBALE GYMNASIER
Gruppen arbejder med emner, der fremmer elevernes globale kompetencer se kompetencehjulet. Det kan være aktiviteter med andre gymnasier eller
lokalt. I DK eller i udlandet. Vi mødes hver anden uge + når der skal
planlægges og deltages i aktiviteter.

Links
Facebook gruppe: Globale Gymnasiers elevgruppe på Svendborg Gymnasium
Hjemmeside: globalegymnasier.dk
Formand
Susanne Quist Sckerl (SQS)

KLIMARÅD
Klimarådet er for dig der gerne ville kunne gå i skole om 10 år i stedet for at
svømme. Vi eksisterer for at sætte klimaet øverst på dagsordenen, både på
gymnasiet og i samfundet. Vi er en aktivistisk gruppe, som arbejder med både
de små og store klimakampe. Samtidig eksisterer vi for at skabe et fællesskab
omkring de tanker og bekymringer, man kan have omkring klimaet og for at
undervise og lærer mere om klimakrisen. Her kan alle være med, for selv de
små indsatser betyder noget i vores alles klimakamp.

Links
Facebook gruppe: Klimarådet på Svendborg Gymnasium
Facebookside: Klimarådet
Formand
Asta-Marie Bjerring Lomholt

RUSK
RUSK står for Rusmiddelforebyggelse på Ungdomsuddannelserne i
Svendborg Kommune. Det er et projekt, som gymnasiet deltager i sammen
med de andre ungdomsuddannelser i Svendborg Kommune.
Projektet forløber i nært samarbejde med eleverne selv. Derfor har Svendborg
Gymnasium også en elevgruppe udvalgt, der arbejder med bl.a. at udarbejde
skolens rusmiddelpolitik.

Links
www.rusksvendborg.dk
Facebookside
Rusk Svendborg
Kontakt
Marianne Stobbe (MA)

OPERATION DAGSVÆRK
Operation dagsværdi er en dansk-global elevbevægelse, hvor vi hvert år
vælger et udviklingsprojekt at indsamle penge til.
Som frivillig i vores dagsværksgruppe er du, i fællesskab med os andre
dagsværkere, med til at arrangere en oplysningskampagne om
udviklingsprojektet og derefter den fælles indsamling til projektet.
Kampagnen vælges i fællesskab af alle landets dagsværk-grupper og
fokuserer hvert år på uddannelse og oplysning i områder uden de samme
muligheder og resourcer, som dem vi er så heldige at have.
I tiden indtil indsamlingsdagen har vi en række workshops, fællestimer og et
enkelt landsmøde, hvor vi alle i gruppen tager ud og møder, hygger og fester
med de andre organisatorgrupper fra rundt omkring i landet.
Har du lyst til at hygge med os og samtidig hjælpe andre unge, der ikke har de
samme uddannelsesmuligheder som dig selv? Er du til fællesskab og
medborgerskab? Er du globalt engageret og kan lide at feste? Så ser vi
absolut ingen grund til ikke at melde dig ind i vores dagsværkgruppe her på
Svendborg Gymnasium.
Vil du være med eller bare er interesseret i at høre mere om Operation
Dagsværk enten Emmy Yi Lan fra 1.m, Nicola Hansen fra 1.u eller Lærke
Tuemand fra 1.c
Overskuer du ikke at organisere og at have det hyggeligt med os andre
dagsværkere, er det selvfølgelig også muligt blot at melde sig til indsamlingen i
starten af november!
Knus og kys fra Operation Dagsværk gruppen
Arrangementer
Dagsværkdagen er altid den 8. november.
Links
Facebookgruppe: OD - SG
Formand
Lærke Tuemand, 2c
Nicola Hedahl Hansen, 2m
Emmy Yi Lan Juul Harder, 2m

SG NEWS
SG News er gymnasiets egen nyhedsredaktion, der producerer korte
filmindslag om alt det, der sker på SG. Så hvis du har lyst til at prøve kræfter
med at stå enten foran eller bag kameraet, eller bare godt kan li' at klippe film,
er det måske en idé at blive en del af SG News. Cirka en gang hver måned
afholdes der redaktionsmøde, hvor det bliver besluttet, hvad de kommende
film skal handle om, og de fleste film bliver vist på morgensamlingerne samt
på SG News' Facebook-side. Du behøver ikke have erfaring med at producere
film for at være en del af redaktionen. Det vigtigste er, at du har gå-på-mod og
synes, det er sjovt at være med til at finde frem til den gode historie og den
originale vinkel.
Links
Lectio Gruppe: Gruppen SG News
Facebook gruppe: SG News
Facebookside: SG News
Kontakt
Redaktionssekretær: Tue Hingelberg Winther (TWI) og Amalia Schou (AMS)
Repræsentant for ledelse og adm: Helle Johnsen (HJO)

SG FILMKLUB
Hele året kan man komme og se fede film i p-lokalerne på madrasser og
sofaer. Det er monster hygge. Vi arrangerer det sådan at vi ser flest film om
vinteren og færrest om sommeren, men man kan regne med at vi viser film ca.
én gang om måneden-ish. Det er totalt op til en selv hvor ofte man kommer og
man behøver ikke at vide alt muligt shit på forhånd. Man må gerne komme
selvom man ikke er med i gruppen, men filmene bliver kun annonceret i
gruppen. I facebook gruppen kan man være med til at vælge hvilke film der
bliver vist ved at stemme på den eller de film man helst vil se. Der er ingen
krav for medlemskab, bare man kan lide hygge og gode underholdende film af
lidt kunstnerisk værdi.
Links
Facebookgruppe: Filmklubben på Svendborg Gymnasium
Formand
Mathilda Mason, 3m
Valdemar Rønde Kristensen 3d

Ungdommens Røde Kors Lektiecafé
I Ungdommens Røde Kors Svendborg har vi to lektiecaféer. Den ene foregår
om tirsdagen, den anden om onsdagen, og de er begge kl. 16-18. I
lektiecaféerne hjælper vi frivillige børn i folkeskolealderen, typisk tosprogede
børn med anden etnisk baggrund, med deres lektier. Desuden er der altid tid til
leg og hygge. Som frivillig må man selv bestemme, hvor ofte man vil deltage i
lektiecaféen, og det kræver ikke at man er ekstra god i skolen. Vi har altid
plads til nye frivillige, og hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel i udsatte
børns liv, er lektiecaféen noget for dig. Når man er færdig med sit forløb som
frivillig kan man få et frivilligbevis, som man kan bruge på sit CV.
Arrangementer
Den ene lektiecafé foregår om tirsdagen kl. 16.00-1800. Den anden foregår
om onsdagen kl. 16.00-18.00.
Links
Facebook gruppe: Ungdommens Røde Kors Svendborg
Formand
Luna Carina Liv Christiansen, 3a
Ida Marie Kristensen, 2m
Næstformand
Johanne Østerberg, 3t

ANDRE AKTIVITETER DU FÅR MULIGHED FOR AT DELTAGE I
(OGSÅ UDEN UDENFOR UDVALGENE)
Følg med på morgensamlingerne og på Facebook: Svendborg Gymnasium Opslagstavle

Amnestys filmaften
Elevrådet (2 repræsentanter fra hver klasse)
Escaperoom
Fredagscafé (6 gange om året)
Frivillige aktiviteter (FB: svendborg gymnasium - frivillige
aktiviteter)

Glemte sager (FB: svendborg gymnasium - glemte sager)
Julecabaret (som tilskuer eller medvirkende)
Musical (som tilskuer eller medvirkende)
Operation Dagsværkdagen (d. 8. nov. 2018)
Røde Kors’ gymnasieindsamling (d. 7. okt. 2018)
Skolefodbold (som tilskuer eller medvirkende)
Studiecafé (tirsdag & torsdag i 5. modul
(lige uger: torsdag 4. modul))

Udveksling
Underskriftsindsamlinger
Vertikalt arrangement-udvalg
Og meget mere…

Følg de enkelte udvalgs facebooksider for at se hvilke events udvalget
arrangerer.

LAV DIT EGET UDVALG eller aktivitet.
Skolen er kun glad, hvis der foregår noget socialt ved siden af det
obligatoriske. Du har lov til at lave lige præcis det udvalg på gymnasiet,
som du har lyst til.
Du kan f.eks. præsentere dit nye udvalg på morgensamlingen, på Lectio
eller Facebook (bl.a.: Svendborg Gymnasium - Opslagstavle).

HVIS DU HAR ET NYT UDVALG, så må du også meget gerne kontakte
VALDEMAR RØNDE KRISTENSEN på Lectio, så dit udvalg kan komme på
listen over udvalg.
Hvis du vil holde møder i frikvartererne, kan du på Lectio tjekke om det
enkelte lokale er ledigt (det er det oftest).
Vil du bruge skolen uden for skoletiden (efter kl. 16.00), så skal du lave
en aftale med skolens pedeller, som holder til i kælderen og
efterfølgende få udleveret en nøgle til skolen. Nøglen kan du beholde
indtil eksamensperioden starter. Smider du nøglen væk, kan du forvente
at betale en pebret pris.

Kort over skolen:

HAR DU MISTET/FUNDET NOGET? – TILMELD DIG ’Svendborg Gymnasium – Glemte Sager’
BESLUTNINGER & DISKUSSIONER I ELEVRÅDET – FØLG ’Elevrådet på Svendborg Gymnasium og HF’

KONTAKT VALDEMAR RØNDE KRISTENSEN PÅ LECTIO ELLER FACEBOOK

SULTEN? – FØLG ’Kantinen Svendborg Gymnasium’
NYHEDER? – TILMELD DIG ’Svendborg Gymnasium – Opslagstavle’
…PÅ FACEBOOK ELLER PÅ SVENDBORG-GYM.DK

HAR VI GLEMT NOGET, ELLER HAR DU SPØRGSMÅL?:

