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Nyt fra rektor
Ansættelser
Indtryk fra en undervisningsobservation i biologi
Tak til de kreative fag

1. Nyt fra rektor
Ledelsen var tirsdag og onsdag på GL. Avernæs, hvor vi drøftede det ledelsesgrundlag, vi arbejder på at skabe
sammen i vores ledelsesudøvelse på Faaborg Gymnasium. Derudover brugte vi lang tid på at følge op på de nye
tiltag og opmærksomhedspunkter i relation til hold- og opgavefordelingen for skoleåret 2016/17 for at
imødekomme en oplevelse af en mere ligelig og retfærdig fordeling af hold og opgaver. I den forbindelse har vi
lavet en vægtning af alle de øvrige opgaver i forhold til forventet omfang. Oversigten med øvrige opgaver
suppleres af et dokument med korte beskrivelser af flere af disse udviklings- og organisationsopgaver. Vi vil
orientere om tiltagene og den videre proces på tirsdag i 10-pausen.
For at styrke det gode samarbejde og fremme dialogen kom det administrative personale til Gl. Avernæs ved
frokosttid onsdag. Vi startede med at dele gode arbejdshistorier. Derudover drøftede vi emner som
kerneopgave, retning, koordinering og ’commitment’. Vi havde også en fælles drøftelse af, hvordan vi i ledelse
og sekretariat kan understøtte arbejdet med ’work smarter, not harder’ med afsæt i et oplæg, som Carsten
havde forberedt til os. Drøftelserne resulterede blandt andet i en opfordring til lærerne om at komme med
forslag til, hvordan vi i sekretariatet kan hjælpe og aflaste lærerne i forbindelse med de nuværende besparelser.
Spørg endelig, hvis I vil høre mere om udbyttet af vores fælles drøftelser.
Sophie, Jimmy og Jesper

2. Ansættelser
Lige nu er vi i fuld gang med ansættelsessamtaler og har efterhånden de fleste ansættelser på plads. Af faste
ansættelser har vi lavet aftale med:
Knud Nielsen, fysik
Pelle Bøgild, idræt og fysik (pædagogikum)
Sine Madsen, biologi og matematik
Rune Wolthers Hansen, engelsk og filosofi (pædagogikum)
Følgende årsvikarer fortsætter hos os næste skoleår:
Ann Dorthe Langgaard, spansk, psykologi
Jacob Have Nielsen, idræt
Oliver Streich, billedkunst
Vi ser frem til samarbejdet med alle!
Sophie, Jimmy og Jesper

3. Indtryk fra en undervisningsobservation i biologi

Jeg havde fornøjelsen af at observere en tur i felten med 3b og PG i biologi mandag d. 9. maj i dejligt
solskinsvejr. Eleverne drøftede nedenstående spørgsmål på deres gåtur i forbindelse med
feltundersøgelsen. Det var spændende at få lejlighed til at være med på en lytter.
Sophie

Spørgsmål til ”Walk & Talk”:
1. Hvorfor laver vi undersøgelsen: ”Bestemmelse af vandkvalitet ved hjælp af faunaindeks”?
2. Hvad skal vi lære metodemæssigt med øvelsen i dag?
3. Hvordan kan øvelsen - og resultatet af øvelsen - være med til at gøre os til mere bevidste
samfundsborgere?
4. Samlet set: Hvilke kompetencer (egenskaber), skal vi lære/træne/øge med øvelsen i dag?
5. Hvordan ved vi, om vi har lært det, vi skal i dag?
6. Og til sidst det rent fagfaglige:
Hvad er princippet i undersøgelsen?
Hvordan udføres undersøgelsen rent praktisk?

Og på vej hjem:
A. Har vi lært det, vi skulle? Gå punkterne 1-7 igennem igen. Hvordan ved vi (hvordan kan vi tjekke),
om vi har lært det, vi skal?
B. En anden type taksonomi end den, I kender, inddeler læring i 4 trin. Til hvert trin hører nogle
typeord (verber). Eksempler på typeord er
1. Definere, identificere, udføre, huske, genkende, opremse, finde
2. Beskrive, forbinde, skitsere, opdele
3. Formulere spørgsmål, sammenligne, forklare effekt, analysere, drage paralleller,
anvende, argumentere
4. Evaluere, generalisere, forudsige, skabe, antage, reflektere, fremføre ny påstand
Prøv at koble det, I har lært i dag, på de fire niveauer. Det vil sige, at I skal bruge typeordene (eller i hvert
fald nogle af dem) herover i forbindelse med dagens arbejde. Eksempelvis: Jeg kan nu identificere forskellige
vandløbsdyr, eksempelvis slørvinger
Pia

4. Tak til de kreative fag

Tak for en dejlig forårscafé d. 10. maj 2016 med dramastykker, musik, film og billedkunst! Vi har nu
fået indsamlet i alt godt 20.000 kr. til vores flygelopsparing. Tak for alle bidrag!
Sophie

