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1. Nyt fra rektor
I sidste uge deltog Frederikke og jeg i det lovpligtige 3 dages arbejdsmiljørepræsentantkursus i Sorø.
Frederikke og jeg havde begge forberedt en hjemmeopgave, som vi skulle fremlægge på kurset. Over
halvdelen af oplæggene handlede om den indvirkning, som de store omstillinger og besparelserne i
sektoren har på det psykiske arbejdsmiljø. Oplæggene viste en udbredt oplevelse af øget arbejdspres og et
behov for at finde nye løsninger, der kan hjælpe gymnasierne med at håndtere udfordringerne og lette det
oplevede arbejdspres. Det er også en fælles opgave på Faaborg Gymnasium, som vi kommer til at arbejde
sammen om at udvikle løsninger på i de kommende år.
I starten af denne uge i forbindelse med kvindernes internationale kampdag d. 8. marts deltog jeg desuden
i kvinderektornetværkskonference i Odense. De kvindelige rektorer udgør nu 32% af det samlede antal
rektorer på de ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er tilmeldt Danske Gymnasier. Ved konferencen var
der blandt andet drøftelser om gymnasiernes udfordringer med at håndtere besparelserne og
besparelsernes indvirkning på arbejdsmiljøet. Som optakt til disse drøftelser holdt professor Lene
Tanggaard et oplæg om ”Følelser i ledelse”. Derudover fortalte Afdelingschef Arne Eggert om, hvad der rør
sig netop nu i UVM og specialkonsulent ved Gymnasiekontoret, STUK Jesper Bienkowski fortalte om de
muligheder, vi har for at anvende databanken og datavarehuset til refleksioner om mulige
udviklingsområder på skolerne. Ved lærermødet på tirsdag d. 15. marts tager vi fat på en drøftelse af de
seneste års SRP-resultater med afsæt i både nationale og lokale data om vores elevers resultater.
Sophie

2. Astronaut til Faaborg
Rotary Faaborg har lavet aftale med vor danske astronaut Andreas
Mogensen om et arrangement 4. april 2016 kl. 18-20.
Arrangementet afholdes på Faaborg Gymnasium, og vi er sammen
med Midtfyns Gymnasium blevet tildelt 125 pladser i alt – foreløbig
fordeling 75 pladser til Faaborg Gymnasium.
Vi skal lige have fundet en god måde at fordele disse pladser på, men
det vil være naturligt, at vore studieretningsklasser med fysik
deltager – mere om fordelingen snarest.
Arrangementet er gratis for elever og lærere.
Erik

3. Årsfest 29. april 2016
Så nærmer tiden sig for Årsfesten – så sæt kryds i kalenderen og find de fine kjoler og danseskoene frem.
Planlægningen er så småt gået i gang – og vi satser på at sende indbydelser ud før påske.
Erik

4. Mentordag 9. marts 2016
Alle mentorer var samlet den 9/3 til supervision og evaluering af mentorordningen. Det var sidste gang vi
havde besøg af vores coach, Lotte Juul Lausen, der gennem flere møder har inspireret os med værktøjer til
facilitering af mentorsamtalerne. Således burde alle mentorer nu føle sig godt klædt på til opgaven - og
fremover vil vi sparre med hinanden internt om mentoropgaven.
Dagens program bestod af tid til supervision og reflektion over afholdte mentorsamtaler, oplæg om
facilitering af gruppesamtaler, små refleksionsøvelser, planlægning af gruppesamtale med fokus læringsmål
og endeligt en samtale med fokus på evalueringen af mentorordningen.
Vi har nu kørt mentorordningen i 3 år, og den skal derfor evalueres grundigt med henblik på mulige
justeringer. Tak for jeres bidrag i forbindelse med dette - jeg håber vi samme kan finde en form, der giver
mening og udbytte for alle parter. Også et skulderklap for de mange mentorsamtaler I har afholdt - de har
uden tvivl givet mening for rigtigt mange elevers vedkommende. Godt arbejde!
Tak for deltagelse, input og bidrag på dagen. Jeg har lagt det hele i en Mentor-mappen på Lectio. Lotte
sender mig snarest hendes slides, som I så også vil kunne finde på Lectio.
Stine

5. Fyraftensarrangement i Svanninge Bjerge 12. april 15.30-17.30
Naturformilder Tessa Buchwald, som er Cand.scient. og projektleder for Bikubenfonden ved SDU’s nye
forsknings- og feltstation i Svanninge Bjerge, inviterer os alle på tur i området.
Vi tager deres traktortrukne vogn rundt og ser på mulighederne for at inddrage Svanninge Bjerge i
undervisningen. Der er plads til 30 pers. Tilmelding på lærerværelset.
Sophie

6. Fællesarrangement med Carsten Jensen

I går havde 2. og 3. g eleverne i dansk og historie et
fællesarrangement med Carsten Jensen, der fortalte gribende
beretninger om sine oplevelser af krigen i Afghanistan og sin nye
roman Den første sten. Carsten Jensen sagde blandt andet følgende
om forskellen mellem journalistik og litteratur: "Journalistik stiller
spørgsmål til politikere, til magthaverne. Litteratur stiller spørgsmål
til læseren: 'Hvad nu, hvis det var dig?' Litteratur er invitation til
indlevelse, til empati."
Tak for god deltagelse og engagement til både elever og lærere.
Sophie

7. Lidt om personaleturen d. 5.-6. april
Vores kommende personaletur afholdes på Brogaarden ved Middelfart. Der er almindelig undervisning på
FG i de første 2 moduler tirsdag d. 5. april. Der vil ikke være en samlet busafgang fra FG, men vi satser på, at
I selv kan arrangere (sam-)kørsel til og fra kursusstedet. Sig til, hvis der er enkelte, der mangler en plads i en
bil, så finder vi en løsning. Arrangementet starter på Brogaarden kl. 14, og vi planlægger at slutte kl. 16 d. 6.
april. Simon og co. står for hyggeligt samvær og aktiviteter tirsdag aften efter maden. Der er overnatning i
enkeltværelser, hvor to værelser deler et badeværelse. I den foreløbige planlægning tænker vi, at der både
vil være workshops og fælles drøftelser om, hvor vi gerne vil hen med Faaborg Gymnasium. Søren O. Nissen
og Niels Bundgaard fra Samarbejdssekretariatet vil hjælpe os på dagene med at facilitere vores drøftelser.
Formålet med drøftelserne er, at vi sikrer, at Faaborg Gymnasium vedbliver at være et attraktivt sted for
både elever og medarbejdere.
Sophie

8. Eliteforsk-rejsestipendium til tidligere elev fra Faaborg Gymnasium
Manan Pareek student fra Faaborg Gymnasium, der forsker i hjertekarsygdomme på Odense
Universitetshospital er tildelt EliteForsk-rejsestipendium på 200.000 kroner som en anerkendelse for deres
arbejde. Det er meningen, at modtagere af et Et EliteForsk-rejsestipendium med de penge på lommen skal
rejse ud i verden på et længerevarende studieophold ved de bedste forskningsmiljøer i verden. I øvrigt er
Manan Pareek søn af Alphana, som vi kender fra Pontoppidanskolen
http://www.fyens.dk/indland/Elite-Mary-haedrer-fynske-forskere/artikel/2949990
Sophie

9. Prisuddelingen på Glyptoteket

Som Faaborg Gymnasiets repræsentant deltog jeg onsdag den 2. marts ved Ny Carlsberg Fondets
prisuddeling og årlige reception. Danmarks Kulturspidser var samlet i Glyptotekets smukke festsal
omkranset af antikke skulpturer.
Først hold formanden Karsten Ohrt årsberetning hvor han gjorde rede for de 110 millioner, som fonden har
købt kunst for. (Vi fik jo også en lille del af kagen som pynter på vores skole). Derefter var der priser til
skulptøren Sophia Kalkau og maleren Tal R. Og så var der reception i vinterhaven, hvor vi blev vartet op
med masser af lækkerier.
Det var en sjov oplevelse at være med til sådan en reception og iagttage den blanding af
museumsinspektører, kunstkritikkere og kunstnere. Jeg mødte et par kollegaer fra Designskolen, som jeg
ikke havde set længe.
Jeg er altid forbløffet over, at fonden kan støtte kunstindkøb i hele landet, og at det smukke museum kan
finansieres ved bare at drikke øl.
Så det bliver jeg ved med!
Oliver

