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1. Nyt fra rektor
Jeg vil gerne ønske alle elever, medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et
godt nytår med tak for samarbejdet i det forgangne år. Jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde for
Faaborg Gymnasium i år 2017, som blandt andet kommer til at stå i reformimplementerings tegn med
opstart af et nyt grundforløb og nye studieretninger fra sommeren 2017. Vi er allerede godt i gang med
forberedelserne også i forhold til de pædagogiske udviklingselementer i reformen i kraft af vores fokus på
at synliggøre læringen for eleverne med fokus på tydelige læringsmål, tegn på læring, mindset, feedback og
kollegial sparring. Disse initiativer holder vi fast i. Men inden vi tager hul på det nye år, så håber jeg, at I alle
får holdt en god og velfortjent juleferie med familie og venner!
Sophie

2. Juleafslutning
Husk juleafslutningen for hele skolen i kantinen d. 20/12 kl. 9. Der vil være morgenmad, sang, dans, musik,
historier, tale, pakkespil, tegnefilm og ikke mindst god julestemning. Alle skal medbringe en gave til ca. 20
kr. samt nissehue eller andet juleudstyr.
Jesper

3. Informationsmødet
D. 10. januar afholdes der informationsmøde kl. 19-21. Aftenen vil starte med en fællesdel styret af to
elevværter (Simon Bang 3.c og Freja Madsen 1.z). Fællesdelen består af en kort velkomst, rektortale samt
en video om skolen. Derefter vil der være studieretningsområder (4 stk.) Alle lærere vil blive placeret i disse
områder. Derudover vil der være områder med bl.a. studievejledning og ATU. Et nyt tiltag er, at alle de
mulige kommende elever hver får en personlig guide/vært. Derfor har vi indkaldt omkring 100 af vores
egne elever.
Der vil være fællesspisning (pizza) og briefing omkring opgaver kl. 18–19 for alle lærere og elevværter.
Simon og Jesper

4. Rekvisit: Rød paraply…
I arbejdet med ’mindset’ i 2ac, har vi valgt at sætte fokus på kreativitet i historieundervisningen. Dette sker
efter at mange elever har givet udtryk for, at de gerne ville have plads til at være kreative i forbindelse med
formidlingsopgaver uden frygt for at det går ud over deres karakterer.
Aftalen i historie er, at der er fri leg i forhold til formidling, så længe at det faglige niveau kan holdes.
For at skabe rum til kreativitet i elevernes formidlingsopgaver (og for at tvinge eleverne til at være kreative)
har jeg valgt at give eleverne ’benspænd’ som en del af deres opgaver. Et eksempel på dette kan være, at
eleverne skal bruge en uddelt rekvisit (gerne med lille eller tvivlsom relevans for emnet) i formidlingen af
deres projekt.
Lærerens blå plastiktrombone har således været brugt i et udmærket dramastykke om Giovanni Picco della
Mirandolas menneskesyn, der desværre ikke blev optaget på video.
Et andet eksempel kan være en rød paraply…
Den formidlingsopgave, der bringes nedenfor, tager udgangspunkt i renæssancens menneskesyn og
udviklingen inden for videnskaben i perioden.
Opgavens fokus er, at eleverne skal trænes i 1) at finde materiale på egen hånd, 2) at reflektere over deres
egen formidling af fagligt stof.
Produktkrav:
Gruppefremlæggelse med dramastykke eller lommefilm + rekvisit (udleveres af læreren).
Gruppen laver også letforståelige og overskuelige noter til klassen.
Kort Power Point (max. tre slides – helst to) – Illustrationer, årstal og kildecitater vigtige. Kildehenvisninger
til anvendt materiale.

Gruppens opgave:
Copernicus´ og Tycho Brahes forskning.
Hvad er nyt for Copernicus og Tycho Brahe? Hvordan formår de at gøre deres opdagelser?
Rekvisit: Rød paraply
Når eleverne er blevet orienterede om opgaven
og er blevet tildelt en rekvisit, forløber arbejdet,
inspireret af indekskompasset, som følger:
Modul 1: Research
Modul 2: Formgivning
Modul 3: Oplæg i klassen
Den filmiske del af det endelige oplæg kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=JkznGZHkN4c&feature=youtu.be

Emil

5. FG til gymnasiehåndbold
Igen i år var FG repræsenteret til
gymnasiehåndboldturneringen
med et pigehold.
Pigerne havde haft nogle gode
træninger op til turneringen og var
indstillet på at give den fuld gas for
at forbedre sidste års præstation,
samtidig med at alle skulle i spil på
banen. Det første ville imidlertid
blive svært med en pulje.
Første kamp var mod de forsvarende danmarksmestre fra Oure, hvor vi kom godt fra start med et solidt
forsvar, men da vi havde svært ved at score mål, trak de stille og roligt fra os. Kampen ender med en sikker
sejr til Oure.
I anden kamp var modstanderen et stærkt hold fra Odense Katedralskole. Vi kom rigtig godt fra start og fik
opbygget et forspring, som viste sig nok til at vinde kampen, selvom de pressede os til sidst. En vigtig sejr,
der indfrier den resultatmæssige målsætning for turneringen.
Alt i alt havde vi en hyggelig dag i håndboldens tegn, hvor alle bidrog på banen i begge kampe, mens der
udenfor banen blev knyttet bånd på tværs af årgangene.
Årets hold bestod af: Emilie Berner, Clare Povlsen, Camilla Dreyer, Maria Larsen, Beo Aagaard, Sofie-Amalie
Høgfeldt, Johanna Kamma, Katrine Damgaard, Victoria Eden, Kirstine Tørslev, Laura Tønning og Jane
Wermutz.
Pelle Bøgild, træner

6. Ode til 3bc…

Emil

7. Tillykke til Mikael med titlen som fynsk mester i Story Slam 2016!

