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1. Nyt fra rektor
Tusind tak til alle både elever, forældre og lærere, der deltog i introfesten fredag d. 19. august. Vi kom godt
i gang med vores nye tradition med at invitere alle de nye 1g’ere og deres forældre til fællesspisning med
deltagelse af teamlærerne og flere andre 1g lærere først på aftenen. Ledelsen fik også præsenteret sig for
forældrene, og vi håber, at det vil få flere forældre til at melde sig ind i Faaborg Gymnasiums venner. Efter
forældrene var taget hjem lavede 1g’erne deres traditionelle underholdning for hinanden, og 2. og 3. g’erne
deltog efterfølgende i festen. Vi oplevede, at forældredeltagelsen i starten af festen gav 1g’erne en mere
afdæmpet debut på deres gymnasiefestliv.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle elever og lærere for godt engagement og deltagelse i skolens
fælles formiddag om Mindset onsdag d. 24. august. Det bliver spændende at følge virkningen af dette
fælles skoleprojekt hen over skoleåret, herunder klassernes arbejde med at ændre indstilling til læring og
det at gøre klasserummet til et træningsrum.
Sophie

2. Kort nyt fra samarbejdsudvalget
Vi vil gerne benytte det kommende lærer-/personalemøde d. 29.09.16 til at præsentere SU for alle - også
nye kolleger. I den forbindelse vil vi fortælle jer om SU’s rolle og rammerne for samarbejdsudvalgets
arbejde. Med afsæt i vores SU-møde d. 18.08 kan vi fortælle, at årets MUS samtaler og de dertilhørende
undervisningsobservationer fra nærmeste leder gennemføres i perioden fra efterårsferien og frem til jul.
Sophie gennemfører de resterende planlagte undervisningsobservationer hos de lærere, hun endnu ikke
har observeret til foråret. De to halvårlige tids- og trivselssamtaler med nærmeste leder afholdes omkring
jul og henimod skoleårets afslutning i april-maj. Kontakt gerne et af SU-medlemmerne, hvis du vil have en
uformel snak om SU’s arbejde.
Ida, Torben, Ebbe, Erik, Jimmy, Jesper, Malene og Sophie

3. Professionel kapital på gymnasieuddannelserne
Faaborg Gymnasium har tilmeldt sig professionel kapital gennem GL. Afdækningen af skolens professionelle
kapital vil udgøre den psykiske del af den lovpligtige APV og dermed være den trivselsundersøgelse, vi
gennemfører i efteråret 2016. På http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/ kan man læse mere
om undersøgelsen.
Selve undersøgelsen gennemføres d. 26/9-14/10. Skolen modtager en rapport d. 31/10. Den 7/11 er der et
seminar for alle de skoler, der har deltaget i professionel kapital undersøgelsen. Hver skole har mulighed
for at sende 5 deltagere til det opfølgende seminar. Arbejdsmiljøorganisationen (SHS/IY) beslutter, hvem
der deltager i konference d. 7/11, og bestræber sig i den forbindelse på bred repræsentation.
Ida og Sophie

4. Dialogmøde om gymnasiereform
D. 22. august deltog undertegnede og Sine, som repræsentanter fra reformgruppen på Faaborg
Gymnasiums vegne, i ministeriets dialogmøde om den kommende gymnasiereform. Nogle af de første
store elementer, som reformgruppen arbejder videre med i den kommende tid vedrører blandt andet:
Udkast til udbud af studieretninger på Faaborg Gymnasium med virkning fra 2017-18 – skal til
drøftelse og godkendelse ved det kommende bestyrelsesmøde
Udkast til et nyt kortere og mere åbent grundforløb, der skal kvalificere elevernes
studieretningsvalg
Udkast til hvordan vi håndterer og anvender elevernes fordybelsestid
Ministeriet orienterede samtidig om en ny omgang SIP-kurser (Skoleudvikling i praksis) for at fremme
udvikling og kvalitetssikring i forhold til reformens mål og intentioner, hvor gymnasiet skal sende 2-3
personer, herunder skolens øverste leder. Arbejdet med at udarbejde nye læreplaner og vejledninger er
igangsat. Dette omfattende arbejde forventes først at være færdigt lige før sommerferien.
Jimmy

5. Nordea-fondens naturvidenskabelige
festivalpulje støtter aktiviteter på
Faaborg Gymnasium
Pia har søgt om og modtaget støtte til vores
aktiviteter i forbindelse med den årligt tilbagevendende Naturvidenskabsfestival i uge 39.
Vi er glade for og stolte over at have modtaget
denne anerkendelse af og opbakning til vores
arbejde for at fremme elevernes naturfaglige
engagement.
Sophie

6. Mindset
Tak for en spændende mindsetdag d. 24/8: Vi håber, at alle klasser kom godt i gang med det store projekt.
Næste trin i processen er arbejdet i klasserne frem til d. 2/11. Der er i Lectio udsendt et eksempel (2.d) på
et simpelt dokument med fokuspunkter for lærere og elever frem til d. 2/11. Målet er, at alle de ansvarlige
lærere udarbejder lignende dokumenter med fokuspunkter til hver enkelt klasser. Vi håber meget, at
klassens øvrige lærere støtter op omkring fokuspunkterne i de forskellige klasser.
D. 2/11 vil vi drøfte arbejdet i klasserne og debattere det fremadrettede forløb i projektet. I næste uge
drøftes det med Allan og Peter, hvordan deres ideer og involvering vil blive brugt efter d. 2/11.
Pia og Jesper

7. Facebook
En lille reklame for skolens facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgGym/?fref=ts Her kan I
blandt andet kan se billeder fra hytteture, Mindsetdagen, Hanne og Anjas kajakundervisning, nye
gruppebilleder af personalet og ikke mindst Maria og Anjas succes ved Outdoor-Sydfyn arrangementet.
Billeder/tekst til facebook fra begivenheder og især undervisningen til hverdag modtages meget gerne.
Mille og Jesper

8. Alpeløbet
Alpeløbet er et af Danmarks smukkeste motionsløb i
Svanninge Bjerge, og vi laver igen i år et socialt arrangement
for alle elever samt medarbejdere og familie.
Efter løbet er der mange aktiviteter for børnene på den
kæmpestore naturlegeplads ved målfeltet og der tilbydes
massage og ’copping’. Som tidligere år er der pokal til det
største klub/firmahold samt en præmie på 2500 kr. til det
største skolehold og der vil være fine lodtrækningspræmier
fra vores sponsorer.
Alpeløbet er søndag d. 11 september 2016 kl. 13 v.
Naturlegepladsen i Svanninge.
Tilmelding og betaling på kontoret. Det koster 50 kr./person
og for dette får du tilmeldingsgebyr, t-shirt og æble/myslibar
efter løbet.
Vi ses i bakkerne…
Pelle og Mette

