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1. Nyt fra rektor
2. Glædelig jul og godt nytår

1. Nyt fra rektor
I forlængelse af det seneste bestyrelsesmøde kan jeg meddele at Morten Schjøtt (Ø) er udpeget som
medlem i Faaborg Gymnasiums bestyrelse af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune for
perioden 1/1 2018 – 31/12 2021. Søren Hillers (R) er udpeget som kommunalbestyrelsens medlem i
Midtfyns Gymnasiums bestyrelse, hvorfor vi desværre må sige farvel og tak for samarbejdet med Søren
Hillers i Faaborg Gymnasiums bestyrelse. Vores formand Jens Oddershede er genudpeget af
rektorkollegiet ved Danske Universiteter, således har Faaborg Gymnasium fortsat glæde af Jens
Oddershedes store erfaring i bestyrelsesarbejdet. Medarbejderne på Faaborg Gymnasium skal ligeledes
vælge repræsentanter til bestyrelsen til næste bestyrelsesperiode i løbet af februar.
I løbet af ugen har jeg desuden været til møde med skolelederne og skoleforvaltningen i FaaborgMidtfyns Kommune, hvor Mikael Graversen har været koncernchef i Opvækst og Læring siden april. Ved
mødet udtrykte de lokale grundskoler stor tilfredshed med vores brobygningsinitiativer inden for
science som Science cup og x-citers og med vores sprog dag. 6 klasse på Brahesminde skole gav udtryk

for, at de også gerne vil være med i brobygningsaktiviteter på Faaborg Gymnasium med henblik på at få
styrket børnenes interesse for sprog på Mellemtrinnet. Derudover drøftede vi et forslag om en
sammenhængende eksperimenterende naturfaglig tilgang fra dagtilbud over grundskole til
ungdomsuddannelse i kommunen fra Laboratoriet for sammenhængende læring og udvikling ved SDU,
LSUL med Claus Michelsen i spisen. Skolelederne var alle positivt indstillede og initiativet igangsættes i
første omgang i dagtilbud/indskoling. Samtidig kan tiltaget nyde godt af de erfaringer, som Pia fra
gymnasiet og Vini fra Brobyskolerne er i gang med at gøre sammen med Johannes biologisk institut på
SDU i relation til Geo og Bio Science Center Syd, hvor LSUL også indgår som samarbejdspartnere
sammen med Naturama og Øhavsmuseet.
I dag har vi haft besøg af arkitekter fra Bygningsfællesskabet i GF. I løbet af 2018 vil vi nedsætte en
arbejdsgruppe, som skal se på forbedringstiltag på gymnasiets udearealer – herunder et område til
udeundervisning, placering af shelters og en renovering af vores udendørs basketball bane.
Interesserede lærere og elever bedes rette henvendelse til rektor om deltagelse i arbejdsgruppen.
Sophie

2. Glædelig jul og godt nytår
Faaborg Gymnasium ønsker alle elever, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en rigtig glædelig
jul og et godt nytår 2018. Tak for et godt samarbejde i det forgangne år, som vi ser frem til fortsættelsen
af i det nye.
Sophie

