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den 5500 kvadratmeter store udbygning af Vestfyns Gymnasium
blev nødvendig efter fund af skimmelsvamp. tilbygningen er
modsat den ældre del af bygningen lys, åben og bygget i flere
forskellige niveauer, så der er mange kroge, hvor eleverne kan
sidde. Foto: Kim Rune
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Underviser Marie-Louise seerup (bagerst t.h.) har været
på Vestfyns Gymnasium siden 2007 og er selv student fra
gymnasiet i 1992, og hun kan tydeligt mærke forskel siden
ombygningen. der er mere moderne undervisningsvilkår, bedre
plads i lokalerne, åbent, lyst og rart. Foto: Kim Rune

tilbygningen er bygget i fire niveauer: Parterret, der indeholder
en multisal, 1. sal der rummer de naturvidenskabelige lokaler,
forskudte niveauer med hyggekroge og arbejdspladser
og en 2. sal med klasselokaler til sprogfagene og
lærerforberedelseslokaler. Foto: Kim Rune

ningsforhold, også ville give
elever og lærere mere lyst til
at rykke undervisningen ud

hal. Derfor ville vi have nogle kroge, som både lægger op
til socialt og fagligt brug, siger

Kampen om
sofaerne på
gymnasiet
Den 5500 kvadratmeter store udbygning
af Vestfyns Gymnasium er blevet en stor
succes hos både lærere og elever. De
yngste kæmper dagligt om de bedste
pladser på gangene - sofaerne - når de
bliver sluppet løs til gruppearbejde.
Laura Kold

lakol@jfmedier.dk

GlamsbjerG: Oppe på anden
sal ved engelsklokalerne ligger Baker Street.
Med eget vejskilt og i gennemført herreværelses-stil
står sofa og lænestole i brunt
læder omkring et lavt sofabord flankeret af falsk pejs og
standerlampe, og leder tankerne hen på den verdensberømte detektiv Sherlock
Holmes. Men det er ikke et
museum, der er blevet opført i sprogfløjen på Vestfyns
Gymnasium i Glamsbjerg,
men blot en af de hyggekroge, der er indrettet på skolen
efter udbygningen i 2013.
Om sofabordet sidder tre
unge drenge henslængt i de
bløde møbler med computerne i skødet. Skemaet siger kemi, men drengene har

forladt klasselokalet for at lave gruppearbejde. Og så går
man gerne lidt længere for at
lande i en sofa.
- Vi sidder bedre her og
prøver altid at finde en sofa, siger Simon Wadowski
fra 3.x.
- Det bryder med det at
sidde i en klasse en hel dag,
tilføjer kammeraten Matias
Heilbo.

rift om sofaerne

Drengene er ikke de eneste,
som er trukket ud på gangen.
Under og omkring dem i den
69 millioner kroner dyre tilbygning sidder også mange
andre unge i de indrettede
nicher.
Det glæder rektor, Ole Toft
Hansen, for hans håb var
netop, at de 5500 nye kvadratmeter, ud over bedre
plads og moderne undervis-

på gangene.
- Det skulle være hyggeligt, ikke bare en stor hvid

rektor Ole Toft Hansen.
Om hjørnet til Baker Street kommer pludselig en stor

- Nu har vi Fyns smukkeste gymnasium
Før Vestfyns Gymnasium blev ombygget i 2013, blev bygningen kaldt Hønseriet i Glamsbjerg, fordi den var så grim, fortæller
rektor Ole Toft Hansen. nu godt fire og et halvt år efter renoveringen af skolen klapper han stadig i hænderne af begejstring.
Laura Kold

lakol@jfmedier.dk

GlamsbjerG: En næsten
umærkelig streg i betongulvet markerer det sted, hvor
den gamle del af Vestfyns
Gymnasium fra 1975 er byg-

get sammen med den nyere
fra 2013.
Ole Toft Hansen står med
et ben på hver side og betragter bygningen. Selvom arkitekterne har gjort sig umage,
kan man alligevel se forskel
på de mørke fliser og lavt til

loftet, der er i den gamle del,
og det højloftede åbne, lyse
alrum, der udgør kernen af
den 5500 kvadratmeter store tilbygning.
- Det er absolut tilfredsstillende, siger Ole Toft Hansen,
der har været rektor på Vest-

fyns Gymnasium siden 2008.
- Før havde vi det absolut
grimmeste gymnasium på
Fyn, nu har vi det, vi kalder
det smukkeste, siger han.
Udbygningen blev nødvendig efter fund af skimmelsvamp, og rektor og læ-

rerstablen gjorde sig store
overvejelser før ombygningen. Tanken var, ud over større og moderne klasselokaler
og åbne, lyse fællesarealer,
at skabe mindre hyggekroge
og arbejdspladser til eleverne, så både undervisere og

elever ville trække mere ud
på gangene for at lave gruppearbejde og anderledes undervisning.
- Det så man slet ikke på
samme måde før, de har bare helt andre muligheder for
det nu, siger rektoren.
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Medlem af elevrådet og skolens bestyrelse laura leth kan se, at
hendes kammerater er vilde med at sidde på gangene. selvom
hun ikke gik på skolen før ombygningen, har hun snakket meget
med sin søster, der var helt overrasket over skolens forvandling.
Foto: Kim Rune

Vestfyns Gymnasium blev i 2013 udbygget for 69 millioner kr.
Staten gav de 48 millioner mens gymnasiet selv gav resten.
Ombygningen blev nødvendig efter fund af skimmelsvamp.
Den nye tilbygning er 5500 kvadratmeter stor og er bygget i
forlængelse af de 2700 kvadratmeter, der stadig står af den
gamle del fra 1975, begge tegnet af arkitektfirmaet Friis og
Moltke.
For at få plads til den nye naturfags- og sprogfløj, samt
lærerforberedelse, elevrådsrum og læsevejledning, blev to
gymnastiksale revet ned.
Under ombygningen fik eleverne undervisning i pavilloner ved
skolen.

sådan så det ud, da der gik ild i bagdækket på en
gylletransport ved Haarby lørdag. ilden blev slukket med gylle
fra en anden gylletransport. Privatfoto

Vognmand slukkede brand med gylle
Oppe under loftet på 2. sal af Vestfyns Gymnasium ligger
sprogfløjen. Her, og i resten af de store, lyse lokale med
højt til loftet, der er bygget i flere niveauer, er der indrettet
flere hyggekroge, hvor eleverne kan sidde og læse eller lave
gruppearbejde. For det skal være hyggeligt og føles som et
hjem, fortæller rektor Ole toft Hansen. Foto: Kim Rune

CC

Vi snakker måske lidt mere herude, men vi
laver stadig noget, for vi ved, vi kommer ind og
bliver spurgt om tingene, og så er det pinligt,
hvis vi ikke kan svare ...
Matias HeilbO, 3.x, VestFyns GyMnasiuM

Haarby: Lørdag formiddag handlede en vognmand hurtigt, da han slukkede en brand i en kollegas dæk med noget så lækkert som ... gylle.
Indsatsleder Morten Andersen fra Beredskab Fyn roser
vognmanden for den hurtige handling, så ilden ikke udviklede sig værre end den nåede at gøre og måske kunne
have antændt hele køretøjet.
- Der røg cirka 500 liter gylle ud. De (vognmanden, red.)
sugede det selv op og vi spulede, oplyser indsatslederen.
Hændelsen skete ved Haarby mod Assens ved Sarupafkørslen ved Kirkemarken, har avisen fået oplyst af en
kilde, der kom kørende forbi.
Hvorfor branden opstod vides ikke, men der gik ild i
det ene bagdæk i en gylletransport. Det fik en anden gylletransport til at bakke op bagved og så blev der ellers
sluppet gylle ud for at slukke ilden.
Avisen har forsøgt at komme i kontakt med vognmanden, men uden held.
En miljøvagt blev også tilkaldt for at finde ud af, hvor
stort gylleudslippet var. /MAKL

Årets bedste firma
siger Alexander Pedersen fra
3.z, der i stedet har sat sig på
en træbænk i den anden ende af etagen.

som en ny arbejdsplads

flok unge. De snakker højlydt
sammen, men bliver stille, da
de ser pladsen er optaget. De

havde også håbet at få plads i
de brune sofaer.
- Der er rift om sofaerne,

Ombygningen af Vestfyns
Gymnasium blev nødvendig efter fundet af skimmelsvamp. Også lærerne på stedet er glade for du nye lokaler.
- Det er en helt anden arbejdsplads, mine arbejdsvilkår er blevet bedre efter vi
har fået det nye, siger MarieLouise Seerup, der har undervist i dansk og religion på
gymnasiet siden 2007.
Hun fortæller, ligesom rektor Ole Toft Hansen, at der er
blevet meget bedre mulighed for at tage eleverne ud
af klasserne.
- Jeg er nok lidt atypisk, og
vil af pædagogiske årsager

hellere have eleverne inde
i klasselokalet, hvor jeg har
styr på dem. Men jeg ved,
at mange af mine kollegaer
bruger det rigtig meget, og
eleverne vil altid gerne ud
og sidde, siger hun.

selvdiciplin

Sofaer, sækkestole og højborde halvt gemt bag reoler
og halvmure udgør rammerne for både hyggesnak om
fodbold, drenge og weekendens fester, men også om kemiske forbindelser og tyske
verber. Og det er helt fint, at
der er plads til hyggen.
- Vi snakker måske lidt mere, når vi sidder ude, men vi
får stadig vores ting lavet, for
vi ved jo, at vi kommer ind
og bliver spurgt om tingene,
og så er det jo pinligt, hvis vi
ikke kan svare, siger Matias
Heilbo fra den brune sofa.

- det er en kæmpe daglig glæde, siger Ole toft Hansen, rektor på
Vestfyns Gymnasium, ganske få meter til højre for den næsten
usynlige linje i betongulvet, der afslører, hvor den gamle del af
gymnasiet er bygget sammen med den nye. Foto: Kim Rune
Derfor er biblioteket sløjfet. I stedet står bøgerne ude
i fællesarealet, hvor eleverne
kan se og bruge dem. Der er
sat store interaktive skærme
op i alle klasselokaler, og der
kan sættes scener op rundt
omkring på flere af de forskudte niveauer.
- Vi ønskede at gøre op
med den traditionelle tankegang om én tavle, en lærer

og elever i et klasselokale, siger Ole Toft Hansen, der hver
dag ser undervisere trække
deres elever ud af klasseværelset.
- De små kroge skulle både
lægge op til socialt og fagligt
brug. Vi har ikke lavet en analyse af det, men efter hvad lærerne fortæller, så sker det oftere nu, at eleverne får lov at
sidde uden for klassen.

assens: Torsdag 17. maj vil turist- og erhvervsforeningen Udvikling Assens kåre Årets Virksomhed blandt sine
medlemmer. Det foregår ved en festmiddag på Sinatur
Hotel Gl. Avernæs.
Nu opfordres medlemmerne til at finde den helt rigtige
modtager af prisen, der består af et diplom samt 10.000
kr., som virksomheden skal donere til et godt formål (en
velgørende forening) efter eget valg.
Dommerpanelet er borgmester Søren Steen Andersen
(V), Jacob Bjerre fra Scandinavian Tobacco Group, direktør i Totalbanken Ivan Sløk og direktør Morten Grimsgaard fra Sinatur Hotel Gl. Avernæs. /EXP

alene i verden
i Vissenbjerg
Vissenbjerg: "Palle alene
i verden".
Det er det teaterstykke
for børn fra 6-10 år, som
kan ses på Vissenbjerg
Bibliotek 23. marts kl. 16.
Palle vågner op som
det eneste menneske i
der er børneteater på vej på
verden. Det er både godt
Vissenbjerg bibliotek. Pr-foto
og skidt.
Gratis adgang, men billet skal bestilles på assensbib.dk. /MAKL

Teaterkoncert på gymnasiet

Og frygten for at elverne ikke får lavet deres ting
uden for lærernes åsyn er

også gjort til skamme.
- Det er svært at bevare pessimismen.

glamsbjerg: Nu kan du opleve teaterkoncerten "Den Jeg
elsker - eller tanker om kærlighed" på Vestfyns Gymnasium.
"Musikken er af Sort Sol, TV2, Dizzy Mizz Lizzy, Sanne
Salomonsen, Halberg Larsen, Thomas Helmig. Manuskriptet er en mosaik af tekster fra Kamilla Wargo Brekling og Line Knutzon og perspektivet i koncerten er et
blik på kærlighedens væsen og kvinder og mænd - på
godt og ondt", skriver gymnasiet i en presseskrivelse.
Entréen er gratis, stedet er multisalen på Vestfyns Gymnasium, datoerne er 13.- og 14. marts og tiden begge dage
er klokken 19.30. /MAKL

