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1. Ærgerlig omtale
Kære alle
Jeg er frygtelig ærgerlig over den negative omtale, som Faaborg Gymnasium har fået i onsdagens udgave af
Fyns Stiftstidende. Omtalen hjælper os ikke i forhold til vores målsætning om at have et godt arbejdsklima.
Jeg er også bekymret over, hvem der på den måde har interesse i at puste til ilden, og som samtidig
trækker min forgænger ned i sølet ved at udlevere interne dokumenter til journalisten. Men som jeg også
nævnte for jer i den mail, jeg sendte til jer onsdag aften (som desværre først nåede frem til flere af jer
torsdag), så håber jeg, at vi vil rykke sammen og gøre alt, hvad vi kan for at bygge bro og undgå at skabe
yderligere splid. Det skylder vi eleverne, hinanden og Faaborg Gymnasium.
På personale- og lærermødet på onsdag vil vi blandt andet orientere om de tiltag, som vi fra ledelsens side
tænker vil kunne forbedre arbejdsmiljøet. På mødet i næste uge vil jeg desuden sammen med TR
præsentere en fælles projektansøgning om støtte til at forbedre dialog og samarbejde på Faaborg
Gymnasium. Jeg ser frem til et godt personale- og lærermøde med en konstruktiv dialog om vores fælles
udfordringer, hvor vi også vil have fokus på nogle af de igangværende pædagogiske tiltag.
Vh Sophie

2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver
For at fremme det gode samarbejde i gensidig tillid og tryghed ønsker vi fra
ledelsens side en tættere kontakt og løbende dialog mellem den enkelte
lærer og dennes nærmeste leder. Vi vil derfor afholde obligatoriske
samtaler af godt 15 minutters varighed, hvor vi har fokus på trivsel, tid og
opgaver. Der vil naturligvis være plads til andre emner og flere samtaler,
hvis der er brug for det.
Vi har tænkt, at der er over skoleåret er 4 samtalerunder: op til efterårs-, jule-, vinterferien, og endelig en i
forbindelse med hold- og opgavefordelingen til skoleåret 2016-17. Alle samtaler vil blive lagt ind i Lectio.

Derudover afholdes MUS-samtalen som en særskilt samtale,
som vi planlægger med at afholde i perioden efter
vinterferien.

Nedenstående er elementer, som samtalerne kan indeholde:
-

Hvordan har du oplevet den sidste periode?
Hvordan går det med at bruge øvelser fra Martin Renton?
Periodens tidsregistrering
Drøftelse af tilrettelæggelsen, udførelsen og prioriteringen af arbejdsopgaverne indenfor
arbejdstiden, herunder opfølgning på kurser/konferencer
- De kommende opgaver og den forventede arbejdsbelastning
- Om der brug for ændringer - nye opgaver, aflastning, nedprioritering, udsættelse etc.
Jimmy, Sophie og Birgitte

3. AT
Alle nyansatte blev i denne uge introduceret til AT.
Vi talte om bekendtgørelsen for faget og gennemgik
kort de styringsdokumenter, som vi har på FG.

I den forbindelse blev der ytret ønske om at udpege
en fælles AT-bog, som følger alle elever gennem alle
3 år. Samtidig trænger vores samlede AT-plan til et

gennemsyn. Vi vil derfor gerne nedsætte et lille udvalg, som kan kigge på bøger og komme med en
anbefaling til en fælles bog samt et udkast til en revideret AT-plan.
Interesserede må meget gerne kontakte mig snarest. LG har allerede meldt sig klar!
Birgitte

4. SRP
3g-eleverne blev i denne uge informeret om SRP, og der er nu åbnet op for foreløbigt valg af område og fag
i Lectio med deadline d. 24. september. Hurtigst muligt derefter fordeler vi eleverne ud på vejledere. Jeg vil
derefter indkalde alle vejledere til et møde omhandlende perioden for SRP frem til aflevering d. 18.
december. Eleverne foretager deres endelige valg d. 20. oktober, og der kan i få tilfælde blive tale om en
omfordeling af elever i forhold til vejledere. De fleste plejer dog at holde fast ved det område og de fag,
som de valgte i første omgang. MN varetager den generelle skrivevejledning og fælles orientering af
opgaveteknisk art for eleverne som ligger i november.
I skriveperioden uge 50-51 vil der hver dag i 1. og 2. modul være et tilbud om skrivevejledning for eleverne
på skolen.
Birgitte

5. Skriftligt fravær og skriveværksted
Jeg har i denne uge skrevet ud til eleverne vedr.
manglende skriftlige opgaver i forhold til sidste
frist for aflevering af opgaver. Elever med
skriftligt fravær (ved mere end 1 opgave) vil
blive indkaldt til obligatorisk skriveværksted på
skolen på eftermiddage i uge 40 og 41. Jeg skal
derfor samtidig opfordre jer til at sikre, at alle
afleverede opgaver også står anført som sådan i
Lectio, så vi ikke indkalder elever uretmæssigt.
Birgitte

6. Faaborg Rotary Klub afholder debatmøde om flygtninge i Faaborg
Debatmødet afholdes mandag d. 28.september kl. 19.00 på Faaborg
Gymnasium. Paneldeltagere vil være folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen
(V) og Karsten Hønge (SF), Anne la Cour Vågen - chef for asylafdelingen i Røde
Kors, Ulrik Pihl - centerleder for Asylcenter Holmegaard samt borgmester
Christian Thygesen.
Rotary har valgt at sætte fokus på flygtninge, som er en af vore helt store
problemstillinger for tiden, og det vil være muligt at stille spørgsmål til
paneldeltagerne og komme med synspunkter på mødet.
Der er gratis entre, men af hensyn til det praktiske vil man gerne have en tilmelding på SMS 41315170
senest 27. september.

Erik

7. Læringsstafetten
SPROGDAG 2015 PÅ FG
Onsdag den 9. september blev der på gymnasiet afholdt
sprogdag for områdets 9. klasser, hvor i alt 70
folkeskoleelever deltog fra Sundskolen, Enghaveskolen og
Pontoppidanskolen. De blev inddelt på 12 hold, som
skulle dyste mod hinanden på seks forskellige
sprogposter. Ud over de seks poster skulle eleverne også
besvare en tipskupon med forskellige kulturelle, sproglige
og historiske spørgsmål.

Det var fagene latin, AP, fransk, spansk, engelsk og tysk,
som eleverne skulle prøve kræfter med - og de gjorde
det rigtig godt og var meget engagerede i arbejdet.
Derfor var vi, de deltagende lærere Helle, Karen, Inga,
Liv, Ann Dorthe, Anna, Rune og undertegnede, meget
tilfredse med sprogdagens forløb. Vi fik også hjælp fra
nogle af vores egne sprogelever fra 2g, som gjorde et
godt arbejde som instruktører ude på de faglige poster.

Som afslutning på sprogdagen blev der uddelt præmier
til de tre hold, som havde vundet flest konkurrencer. Vi
takker Sydbank og gymnasiet for de flotte præmier. Du
kan læse mere om sprogdagen 2015 i Fyens
Stiftstidende: http://www.mitfyn.dk/article/586035
Vi ser allerede frem til en alternativ og brobyggende
dag med sprog til næste år.
Stine og Elouise

8. Personalenyt
Så! - Efter lange og svære overvejelser og efter at nogle praktiske detaljer endelig er faldet på plads, er den
store beslutning truffet. Jeg har sagt mit job på gymnasiet op. Jeg har regnet ud, at jeg har været aktiv på
arbejdsmarkedet i 39 år. Først som korrespondent, siden som direktionssekretær og advokatsekretær for
som følge af min sygdom at ende som fleksjobber hos jer og alle mine dejlige børn.
Det har været 10 1/2 spændende og gode år og jeg har nydt at hygge mig med eleverne, når de har haft lyst
til bare at kigge ind og tale med mig eller når de har bedt mig hjælpe sig igennem små og større
forhindringer. Alle I individualister har været vidunderlige at lære at kende og jeg vil komme til at savne jer
meget, når jeg fra 1. november ikke længere vil være at finde blandt alle I andre dedikerede ansatte på
Faaborg Gymnasium. Skulle I have lyst at holde kontakten til mig, vil jeg kun blive meget glad.
Rigtig god vind fremover til jer alle og Faaborg Gymnasium.
Susanne

