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1. Nyt fra rektor
Den 26. april får Faaborg Gymnasium besøg af rektor Sheryll Ofner fra Selwyn College, New Zealand. Jeg
har besøgt hendes College i Auckland i 2014 med en gruppe gymnasieledere og lærere fra Nyborg
Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium og Roskilde Katedralskole for at få inspiration
til arbejdet med ’synlig læring’. Det var et meget inspirerende besøg med gode visualiseringer af
læreprocessen. Se billeder fra besøget nedenfor. Jeg glæder mig til sammen med jer at præsentere
Faaborg Gymnasium for Sheryll, og det vi gør for at give vores elever lyst til dannelse, faglig udvikling og
læring i fællesskab.

Læs evt. mere om Sheryll Ofner her: http://www.stuff.co.nz/auckland/87712953/Selwyn-Collegeprincipal-wins-national-principal-award-heads-to-Harvard
Sophie

2. Elevparafraser på Faaborg Museum
Tak til 1g billedkunsteleverne og Oliver for en virkelig flot elevudstilling på Faaborg Museum i uge 2. Fik I
ikke set elevernes flotte parafraser af mesterværker fra de fynske mestre ved ferniseringen eller i løbet af
udstillingsugen, så se billeder fra udstillingen på Faaborg Gymnasiums Facebook-side.

Sophie

3. Personalenyt
Vi har ansat Mie Birkegaard Rusbjerg som vikar for Mille i 1f EN fra 1. februar
til 30. april. Mie er specialestuderende og underviser sideløbende to hold i
engelsk på et 10. klassecenter i Odense. Mie er blevet koblet op på Simon og
Christina, så hun kan komme godt i gang med sit hold. Mie’s undervisning
ligger fortrinsvis mandag og fredag, i øvrigt de samme dage som Christina.
Jimmy

5. Digital dannelse
Arbejdsgruppen (AK, Br, MN, OM og JM) der med vedhæftede kommissorium skal arbejde med digital
dannelse, er kommet godt i gang. Ved vores indledende møde kom vi frem til, at vi I vores tilgang og
forståelse af digitalt dannelse vil lade os inspirere af nedenstående SME-model (Social-Media-Education),
de blandt andet også tager udgangspunkt i på Munkensdam Gymnasium i Kolding.
Vores arbejde med og forslag til en plan for gymnasiets arbejde med digital dannelse, forventer vi
fremlagt på et Lærermøde i maj-juni. Vi har i skrivende stund en forventning om, at digital dannelse vil
komme til at indgå i Grundforløbet. Undervejs i processen vil vi inddrage relevante parter, herunder
elever.

Arbejdsgruppen

5. Tillykke til 8 unge talenter fra Faaborg Gymnasium
ATU Årgang 2014 dimitterede fredag d. 13. januar 2017 – heraf 8 FG-elever.

Fra Faaborg Gymnasium modtog følgende elever bevis for at have gennemført ATU-forløbet:
Amanda Fahrenholz Smith, 3a
Anton Birkedal Nielsen, 3a
Christian Glasdam, 3d
Emil August Stærkær, 3a
Emilie Mathilde Berner, 3d
Laura Tegllund Tørring, 3d
Maria Højgaard Stoltz-Andersen, 3a
Nikolaj Aagaard Larsen, 3a
Stort tillykke til Jer alle!

