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Nyt fra rektor
Geo og Bio Science Center Syd
Nyt miljøudvalg
Tillykke til Basket pigerne!
Årets ildsjæl

1. Nyt fra rektor
Som nævnt ved personalemødet er vi godt med i forberedelserne til den nye reform. Vi har blandt
andet lige haft et kort opstartsmøde i arbejdsgruppen om 130 timers puljen, som er en af reformens
nyskabelser. Puljen skal bruges til at udbyde faglige aktiviteter, der tilgodeser elevernes behov, så
eleverne bliver så dygtige, som de kan. Oversigten viser de nedenstående overvejelser vedr. puljens
anvendelse. Hvis I har supplerende ideer, så må I endelig kontakte en af deltagerne i gruppen, så vi
kan tage ideerne med i overvejelserne ved vores næste planlægningsmøde.

130 timers puljen – ”Studietid” – elevens rejse fra 1 til 3g
Formål
Planlægge det bedst mulige forløb, der tilgodeser elevernes behov, så den enkelte elev bliver så dygtig, som han eller hun
kan.
Omfang over 3 år
130 timer = 82 moduler. Dvs. ca. 20 dage eller 1 modul hver uge i 5 semestre
Indholdskrav
Fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats (herunder udvikle sit talent)
Skriftlig træning
Indholdsideer
Differentierede løfteforløb i forskellige fag (efter standpunkt, terminsprøver, årsprøver)
Skriftlig progression over 3 år – DHO, SRO, SRP (forberedende og efterbehandling/ læringspunkter)
Studietimen i grundforløbet
o Lektielæsning og notatteknik i fagene, gruppearbejde og træning af teamprocesser, Mindset / kendskab til
læreprocessen, intro til skrivemetro mv
o Studievalg, karrierelæring, valgkompetence
Retorikforløb – træning af argumentation og debatter
Studieretningsopstart
Faglige camps i science, sprog, mat, samf, hum, krea
Mentorsamtaler – læringsfokuserede samtaler
Studiepraktik
Fikspunkter på rejsen
1g
8 dage/32 moduler

Grundforløb /studieretn.
Studietimen

Standpunkt
Løfteforløb

Årsprøver/DHO
Forbered DHO

2g
8 dage/32 moduler

Efterbehandling DHO

Terminsprøver
Løfteforløb

SRO
Forbered SRO

3g
4 dage/16 moduler

Studiepraktik
Efterbehandling SRO

Terminsprøver
Løfteforløb

SRP
Forbered SRP

Tidsplan
23/2
23/3

Præsentation af Formål, rammer og tidsplan
Drøftelse af konkrete indholdselementer i det 3-årige forløb

Arbejdsgruppen
Amanda 3a, Petra 2a, Elouise, Simon, Maria, Emil, Pelle, Jimmy og Sophie

Sophie

2. Geo og Bio Science Center Syd
Onsdag havde vi møde vedrørende vores ansøgning til Region Syd om etableringen af et naturvidenskabeligt samarbejdsprojekt omkring Geo og Bio Science Center Syd i tilknytning til forskningsstationen i
Svanninge Bjerge. I mødet deltog repræsentanter fra Biologisk Institut og Institut for Sammenhængende
Læring og Udvikling (LSUL) fra SDU, Vini fra Pontoppidan skolen, Øhavsmuseet og Naturama. Fra Faaborg
Gymnasium deltog Pia, Janne, Pelle og jeg. Derudover deltog Erik i punktet omkring økonomien i projektet. Det var et godt møde med et stort fælles engagement, som tegner godt for det fælles samarbejde
fremadrettet.
Sophie

3. Nyt miljøudvalg
På initiativ fra elevrådet er der nedsat en miljøgruppe blandt eleverne på Faaborg Gymnasium. Elevernes
miljøgruppe formidlede deres ide om en fælles satsning på miljø og bæredygtighed ved gårsdagens personalemøde, hvor de talte for en fælles indsats med deltagelse af alle på Faaborg Gymnasium. Der er nu
nedsat et miljøudvalg bestående af Ella Katrine Suurballe Frederiksen 1a, Minna R. Berner 1a, Frida E.
Vermehren 1a, Janne, Ida, Klaus og Jimmy.
Sophie

4. Tillykke til Basket pigerne!

Torsdag d. 9/2 deltog vi med et pigehold i gymnasiernes basketballturnering i Svendborg.
Vi var blevet samlet sent, og havde kun 1 træning i benene inden stævnet, og ingen med speciel basketerfaring på holdet. Til gengæld havde vi masser erfaring fra andre boldspil som håndbold og fodbold.
Modstanderne var Svendborg og Esbjerg, hvor især Esbjerg virkede skræmmende med flere basketspillere.
Det lykkedes os at vinde turneringen!! efter en 18-8 sejr over Svendborg og en 11-9 sejr over Esbjerg
efter double overtime. Sejren kan især tilskrives et rigtigt flot forsvarsspil med stor bevægelighed og
aggressivitet som stressede vore modstandere. Havde vi trænet at lave lay-ups lidt mere, så havde vi
nok også scoret lidt flere point
Stort tillykke til Sofie, Sarah, Kirstine, Emilie, Maria, Clara og Johanne!
Jacob

5. Årets ildsjæl
Stort tillykke til Emil Stærkjær og Thomas Tornhøj for
indstilling til prisen for årets ildsjæl i Faaborg-Midtfyns
kommune, der skal fejre frivillighed og foreninger i
kommunen.
Emil Stærkjær og Thomas Tornhøj er indstillet for deres
engagement i Faaborg-Midtfyn Ungeråd. I begrundelsen
for indstillingen står:
”De to har arbejdet utrætteligt for at oprette og holde sammen på ungerådet i kommunen, og de har
med held inddraget mange unge fra kommunen. De er aktive i ungdomsskolebestyrelsen, og de står
bag unges deltagelse i diverse projekter. De indstilles til årets ildsjæl, da de er de mest positive og
engagerede forgangsbilleder for ildsjæle i kommunen”

