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1. Nyt fra rektor
Vores søgetal for den kommende 1g årgang er pt 65. Det er 19 færre end samme tid sidste år. Tendensen
med faldende elevtal gør sig gældende på de fleste af de øvrige gymnasier i periferien på Fyn, der alle er
gået tilbage. Samme tendens med faldende søgetal til stx/hf gør sig ligeledes gældende i hele Danmark.
Tilbagegangen svarer samlet til 50 klasser på landsplan. Størst er tilbagegangen i Nordjylland med 11%.
Region Midt og Sjælland er gået tilbage med 5%. Region Syd er gået 7% tilbage. Disse tal dækker over
store forskelle, hvor især centralt beliggende gymnasier er gået frem, hvorimod gymnasier i landdistrikter
er gået tilbage. Det betyder også, at vi ikke kan regne med at få tilført elever andre steder fra. Sagt med
andre ord skal vi til at regne på konsekvenserne i forhold til den tilpasning, vi skal til at i gang med. I første
omgang satser vi på, at vi kan klare os ved at undlade at genansætte årsvikarer og ved naturlig afgang.
Besparelserne er på dagsordenen ved det kommende bestyrelsesmøde og følges op på det kommende
SU-møde, hvor vi også vil drøfte andre måder at arbejde med kvalitet og organisere undervisning på
under de ændrede vilkår. Og så skal vi huske, at vi kan lave en super god skole – også med 3 klasser!
Sophie

2. Nyt fra udviklingsgruppen
Vi har haft sidste møde i udviklingsgruppen 2016-17, der har haft fokus på at understøtte de pædagogiske
udviklingsspor for dette skoleår, som fremgår af oversigten:

Synlig læring
At skabe lyst til dannelse, faglig
udvikling og læring i fællesskab

Vision

Pædagogiske udviklingsspor

Indsatsområder 2016-17

Kollegial sparring
Samarbejde

Faggruppemøder (alle)
QTI-klasseledelse (SH, EM, AL, EH, JHN, KN, LG, SM, SB, JHJ)

Læringsmål
Tydelighed

Tegn på læring / small measures (PG, AK, JHN, OM, RH)
Ny SRP-plan (JHJ, BA, JJ, KA, KH, KP)
Skriftlighed, skrivemetro, feedback (MN, BA, EH, MK, JHJ)
Alle arbejder med læringsmål og input til skrivemetro i
faggrupperne
Mindset (alle)

Undervisningen som et
træningsrum
Tillid

Vi er enige om, at den kollegiale sparring med pædagogisk fokus på læringsmål, skriftlighed, feedback og
tegn på læring fortsætter i næste skoleår i forbindelse med de månedlige faggruppemøder. Arbejdet med
Mindset fortsætter i tilpasset form i klasserne. Ved det næste personalemøde d. 20. april bliver der små
pædagogiske workshops med videndeling fra dette års pilotprojekter omkring small measures og
QTI/klasseledelse.
Næste skoleår kommer i høj grad til at stå i reformimplementeringens tegn. Derfor slår vi
udviklingsgruppen og reformgruppen sammen til en reformimplementeringsgruppe med deltagelse af
ledelsen, pfk, elevrepræsentanter og lærerrepræsentanter.
Sophie, Jesper, Pia, Simon, Torben og Ella (1a)

3. Status på reformen
De nye læreplaner er kommet http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/6a63258f-7c3a4bf7-8e50-cd48a5e785f8/STX.pdf
Læreplanerne følges op af FIP-møder med fagkonsulenterne i marts til maj måned. Fra Gymnasiet
deltager en lærerrepræsentant fra hvert fag i de respektive møder. Faggrupperne har efterfølgende en
vigtig opgave i forhold til at få læst de nye læreplaner og delt vigtige pointer fra de gennemførte FIPmøder. Faggrupperne anbefales at lave et årshjul med arbejdspunkter i forhold til
reformimplementeringen fx omkring det nye krav omkring løbende feedback og evalueringssamtaler, som
fremgår af nedenstående citat fra lovteksten:
”Evaluering Stk. 3. Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere
informeres om elevens faglige progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i evalueringen
gennem arbejdet med mål for egen udvikling”

Ved GRUS-samtalerne vil vi gerne høre nærmere om faggruppernes overvejelser i forhold til udfordringer
og muligheder i relation til de nye læreplaner. Personalemødet d. 18. maj bliver et temamøde om
reformen. Derudover kommer planlægningsdagen d. 22. juni også til at handle om reformen.
Sophie, Jimmy og Jesper

4. MUS-opfølgning
Vi har nu afholdt alle dette skoleårs MUS-samtaler. Vi har i ledelsen delt konklusionerne fra MUSsamtalerne og drøftet fælles opmærksomhedspunkter.
Sophie, Jimmy og Jesper

5. Invitation til fyraftensmøde på Faaborg Gymnasium
Onsdag d. 26. april kl. 15-17 har Faaborg Gymnasium den store fornøjelse
at kunne byde velkommen til skoleleder Sheryll Ofner fra Selwyn College,
New Zealand. Sheryll Ofner vil fortælle interesserede lærere og ledere
om, hvordan hun igennem en forandringsproces over 7 år er lykkes med
at forbedre elevernes udbytte og resultater ved at udvikle og indarbejde
en model på Selwyn College, som har hjulpet eleverne med at blive mere
bevidste om deres egen læring og læreproces.
Arrangementet starter med kaffe/te og afholdes i kantinen på Faaborg
Gymnasium.
Der er plads til 230 deltagere. Tilmeldingsfrist senest 21/4 til ckj@faaborg-gym.dk
Sophie

6. Motivation
For at kunne motivere eleverne i endnu højere grad har jeg, med inspiration fra et forskningsprojekt fra
CeFU (Center for ungdomsforskning), forsøgt at lave en simpel måling af hvad der motiverer eleverne i
2.d. Jeg har ladet eleverne rangere de 5 former for motivation individuelt for at skabe forståelse for den
enkelte elevs årsager til motivation. Eleverne fandt det meget interessant og flere mente, at alle klasser
burde lave sådan en måling fra starten af deres gymnasietid. I kan læse mere om de 5 former for
motivation her: https://www.eva.dk/grundskole/magasinet-undervisning/undervisning-for-alle-artikler2016/5-former-for-motivation
Jesper

7. Alternativ formidling
I 1a er vi i gang med kronologiforløbet, og
i denne uge har vi arbejdet med reformation og adelsvælde. For at afslutte denne
uges tema, bad jeg eleverne om at lave en
tegneserie over en vigtig begivenhed eller
en vigtig person fra perioden. Det kreative
resultat hænger nu i A3.

Anna

8. FG elever m.fl. udgiver bog

Fredag aften i Ungdomsskolens café fejredes udgivelsen af bogen UDBRUD. Bogen, som er en antologi, er
skrevet af:
Laura Vigelsø Kjær (1d), Anna Skovlund Kristensen (1d), Peter Møller Andersen (1c), Nadja Maria Masalsky
(2d), Sofie-Amalie Høgfeldt Westphal (1d), Marcus Kriwat (2d), Amanda Uhrenholt Warncke (2d), Kia
Sterup (2d), Laura Lindrup Mygh (1d), Katrine Wistrup Gerau (3a), Marie Bausager Rohde (3d), Emilie
Marie Jul Petersen (2d), Tenna Wahl.

