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1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni
Vi har i ledelsen haft en åben og konstruktiv dialog med MS og SH vedr. trivsel og arbejdsmiljø. Vi har aftalt,
at vi sammen med KH vil lave et oplæg til vores halve planlægningsdag d. 25. juni. Fokus vil være på,
hvordan vi får en konstruktiv fremadrettet dialog omkring, hvordan vi i fællesskab skaber et godt
arbejdsmiljø for alle medarbejdere på Faaborg Gymnasium. Vi er helt enige om, at det er et vigtigt fælles
mål!
Sophie

2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling
Vedhæftet nyhedsbrevet finder i det nye ansøgningsskema til kompetenceudvikling. Da ressourcerne er
knappe vil vi i det kommende skoleår primært prioritere kompetenceudviklingsaktiviteter, der understøtter
skolens strategiske målsætninger i forhold til at synliggøre læringen for eleverne. Se den elevhenvendte
omtale af skolens vision om læring og vækst i fællesskab på skolens hjemmeside, som Mille har kreeret
med billedhjælp fra Mikael, http://faaborg-gym.dk/tema-post/laering-og-vaekst-i-faellesskab/. I
temaomtalen på hjemmesiden kommer flere af vores nuværende elever med deres bud på, hvad der er
vigtigt, når man er i gang med at lære.
Sophie/Jimmy

3. Undervisningsmidler – ny procedure
Fra dags dato bedes I sende en besked i Lectio til undertegnede om ønsker til nyanskaffelser af
undervisningsmidler. I skal bruge de reviderede formularer, der er lagt i en undermappe i Blanketmappen i
Lectio, og som stadig er opdelt i to puljer.
 Pulje 1: Ansøgning til løbende forbrug og mindre anskaffelser
 Pulje 2: Ansøgning om klassesæt og større anskaffelser/reparationer
Ansøgningerne vil blive løbende behandlet med skyldig hensyntagen til budget og tidligere tildelinger.
Jimmy

4. Hold- og opgavefordeling: Trin 3 – samtale med nærmeste leder
Vi er nu nået til tredje trin i planlægningen af det kommende års hold- og opgavefordeling, hvor det er tid
til en kortvarig samtale med nærmeste leder. Ved denne første samtale er der fokus på at drøfte hold- og
opgavefordelingen, foruden arbejdsbelastningen hen over året.
Du bedes forud for samtalen have forberedt følgende:




Orientere dig i Årsopgørelsen og sammenholde den med dine ønsker og Studietidsforpligtigelse,
som fremgår som ”Aftalt timetal” nederst i Årsopgørelsen. For at komme ind i Årsopgørelsen skal
man vælge skoleåret 2015-16. Af hensyn til skemalægningen kan det forekomme, at adgangen til
næste skoleår vil være lukket, hvorfor du opfordres til at lave et print.
Vurdere arbejdsbelastningen henover året, hvor du kan inddrage Flowskemaet og orientere dig i
Årsplanen, som begge findes i Lectio (Dokumenter - Indbyggede grupper - Alle lærere Administration og ledelse - Skoleåret 2015-16).

Tidpunkt og sted for samtalen vil fremgå af Lectioskemaet. Vi ser frem til en konstruktiv samtale.
Jimmy

5. Velkommen til Susanne og tak til Tine
I næste uge byder vi velkommen til vores nye studiesekretær Susanne Hovedskov. Hjertelig velkommen til
Susanne! Og tak til Tine, som har lovet at sætte Susanne godt ind i arbejdsopgaverne, inden Tine selv takker
af efter en lang og hjertevarm arbejdsindsats på Faaborg Gymnasium. Mange tusind tak for indsatsen til
Tine!
Sophie

6. Status vedr. ansættelser
Som I ved kan der ske ændringer undervejs i et ansættelsesforløb. Status lige nu er at følgende ansættelser
er faldet på plads:
Nye fastansatte er:
Kristian (sa, fi)
Liv (ty, mu)
Anja (id, bi)
Frederik (id, da) – starter i pædagogikum
Nye vikarer er:
Lillemor (ma, eø)
Maja (sa)
Jacob (id)
Rune (eng)

7. Opstart i august
Torsdag d. 6. og fredag d. 7. august mødes vi som sædvanlig til skoleårets første planlægningsdage. I den
forbindelse vil skolen gerne invitere alle til grill og hygge d. 7. august kl. 18.00 efter en hel pædagogisk dag
om synlig læring med Martin Renton.
Jeg hænger en liste op på lærerværelset, som I bedes skrive jer på senest d. 25. juni , hvis I ønsker at
deltage.
Birgitte

8. AT3 – Finale og evaluering
1g-elever fra Midtfyns og
Faaborg Gymnasium satte
torsdag d. 4. juni hinanden
stævne i byrådssalen i Ringe
for at præsentere hver
deres løsningsforslag på
kommunens udfordringer.
Et dommerpanel bestående
af borgmesteren,
repræsentanter fra de
forskellige fagsekretariater
og rektorerne fra de to
gymnasier lyttede
opmærksomt til de unges forslag, som eksempelvis omhandlede etableringen af et kollegium i Årslev,
samarbejde mellem folkeskole og gymnasium og overvejelser omkring, hvordan man får flere unge til at
bruge faciliteterne omkring Forum Faaborg. Læs mere om finalen her:
http://faaborg-gym.dk/nyt/at3-finale-for-fg-og-mfg/

At projektet har været en succes, skyldes ikke mindst det gode samarbejde i AT3-gruppen, som er gået til
opgaven med at udvikle og implementere det nye projekt med krum hals. At det er lykkedes bekræftes af
elevernes evaluering. Langt de fleste elever har følt sig velinformeret i perioden op til forløbet (helt
nøjagtigt 90%), ligesom 80% har fået en bedre forståelse for, hvordan man kan arbejde med innovation i
AT. 97% af eleverne har desuden oplyst, at gruppedannelsen på tværs af klasser fungerede rigtig godt.
Eleverne har været rigtig glade for at arbejde med aktuelle og ”virkelige” problemstillinger. Hele 93% har
givet udtryk for, at det har betydet noget for deres arbejde og motivation. De fleste fandt ligeledes
oplæggene med borgmesteren og repræsentanterne fra fagsekretariaterne inspirerende, ligesom 73% har
oplyst, at det har betydet noget for deres arbejde og motivation, at eksterne ”dommere” har deltaget i
bedømmelsen af deres projekter.
Alt i alt er der således tale om et projekt, som med enkelte ændringer med fordel kan gennemføres også i
næste skoleår.
Birgitte

9. Vellykket valgarrangement ved elevrådet
Onsdag aften d. 10. juni stillede 5
ungdomspolitikere op til debat på Faaborg
Gymnasium om blandt andet 16års valgret,
skolepolitik, karakteradgangskrav til
gymnasiet og fremdriftsreformen på
universiteterne. Det var mange kritiske og
udfordrende spørgsmål fra de fremmødte.
Debatten var livlig og blev kompetent styret
af Martin. Tak til elevrådet for et vellykket
valgarrangement!
Sophie

10. Indtryk fra et førstehjælpskursus
En række af lærerene og det øvrige personale har
været på førstehjælpskursus. Bedømt ud fra
billederne kan vi vist alle føle os i sikre hænder.
Jimmy

