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1. God sommer!

Tak for en fantastisk dimission, hvor vi fik sendt 91 glade studenter ud i verden. Vi har også i år fået en rigtig
flot dækning af vores afslutning i Fyens Stiftstidende med billeder og tekst om vores første student,
studenternes dans på Torvet ved Ymerbrønden og fra dimissionen. Se følgende links:
•

http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Faaborg-Rektor-fik-selfie-med-aarets-foerste-student/artikel/3160438

•
•
•
•

•

http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Billeder-og-video-Se-studenterne-danse-paa-Torvet-iFaaborg/artikel/3161338
http://www.detrigtigefaaborg.dk/2017/06/21/se-billederne-studenterne-indtog-torvet/
http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Rektor-satte-fokus-paa-karakter-frem-for-karakterer/artikel/3162044
http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Superstudent-med-snit-paa-129-vil-laese-kernefysik/artikel/3162046
http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/AArets-studenter-fra-gymnasierne-i-Faaborg-ogRinge/artikel/3162052

Jeg ønsker jer en rigtig god og velfortjent sommer, som jeg håber I vil nyde med jeres familie og venner. Jeg
ser frem til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med jer alle i det kommende skoleår.
God sommer!
Sophie

2. Brev til undervisningsministeren efter møde
Jeg kan orientere om, at jeg i forlængelse af bestyrelsesformandens og mit møde med
undervisningsministeren har sendt et brev til ministeriet i samarbejde med rektor fra Midtfyns Gymnasium.
Vi ønsker at undersøge muligheden for, om gymnasierne i Faaborg kommune kan opnå tilladelse til at være
forsøgsgymnasier med henblik på at udvikle en model, der på sigt kan være med til at nytænke og
modernisere fagudbud og institutionsstruktur på ungdomsuddannelserne i Danmark. Bestyrelsen vil på
kommende bestyrelsesmøder drøfte, hvad vi i givet fald kan og vil benytte ministeriets svar på vores
forespørgsel til. Derudover kan jeg fortælle, at jeg i samråd med idrætsfaggruppen er i gang med at
udarbejde en dispensationsansøgning til ministeriet om tilladelse til at udbyde en studieretning med idræt
B fra skoleåret 2018.
Sophie

3. Materiale til kommende elever
I denne uge sender vi diverse materialer med vigtige informationer om Faaborg Gymnasium og skolestart
ud til de nye elever. Eleverne får et velkomstbrev med informationer om bl.a. mødetidspunkt, telttur og
introfest med forældrespisning. Eleverne får også besked om, at de skal på 2 studierejser i deres tid på
Faaborg Gymnasium – en sprogtur i 2g og en studietur i 3g. Samtidig beder vi eleverne om at huske at
medbringe 100 kr. til hytteturen, eksamensbevis og dåbs- eller navneattest. Derudover skal eleverne som
noget nyt udfylde et dokument om håndtering af personfølsomme oplysninger, som led i EU’s nye persondataforordning. Teamet skal huske at indsamle disse og aflevere dem på kontoret den første skoledag.
I brevet ligger også en velkomst fra tutorerne og elevrådet med programmet for den første uge samt vigtige
datoer i skoleåret 2017-18. Årets introfest afholdes d. 25/8, hvor vi igen i år inviterer forældrene med til
fællesspisning sammen med de nye 1.g elever. Alle grundforløbslærere er meget velkomne til at deltage til
fællesspisning og introfest med eleverne og deres forældre. Der vil komme yderligere information om
festen samt invitation i starten af det nye skoleår.
Sophie og Jesper

4. Planlægningsdage
Mandag d. 7. august mødes vi alle efter en velfortjent sommerferie. Vi starter dagen med fælles morgenmad kl. 8.30.
Programoversigt med mødeplan er vedhæftet og vil ligeledes blive lagt ind i Lectio, så I også her har
mulighed for at orientere jer i jeres kollegers mødeplaner, hvis I skal planlægge andre møder med hinanden
på dagene.
Sophie og Charlotte

5. Vedr. praktiske informationer om det kommende skoleår
I skrivende stund er vi endnu ikke helt på plads med de sidste brikker i hold- og opgavefordelingen for det
kommende skoleår, da vi endnu mangler at få de sidste hold i fysik og matematik besat. Der vil derfor
endnu kunne forekomme ændringer. Så snart vi har det på plads, vil et opdateret prikskema og andre
oversigter bliver langt ind i Lectio og hængt op på lærerværelset. Derudover har vi følgende:
Skema:
Skemaet for næste skoleår er åbent. Vi bliver desværre nødt til at skærpe tonen i år, og indstille alle til ikke
at lave nogen former for ændringer i skemaet før Charlotte giver lov til det, da blandt andet Grundforløbet
endnu ikke er faldet helt på plads.
Feriefridage:
Der er mulighed for at indgive ønsker om feriefridage for efteråret 2017 frem til fredag d. 11. august. Af
hensyn til skolens drift skal I som udgangspunkt fordele jeres feriefridage med 3 dage i efteråret og 2 dage i
foråret, gerne på dage hvor I ikke har undervisning eller som minimum på forskellige ugedage. Har man
særlige ønsker, herunder afholdelse af alle fem dage i samme uge eller andet, ser vi på det.
Har man ingen særlige ønsker til placeringen af feriefridagene, afholdes de i uge 7 2018.
Fester og cafeer:
I næste skoleår har vi som bekendt tre festansvarlige (IY, MK, PB) der fordeler festerne mellem sig.
Ved cafeerne er der fortsat to lærere. I bedes selv skrive nedenstående vagter ind i jeres Lectio
skema – og måske huske familiekalenderen i samme omgang 😉

Aktivitet
Introfest
Idrætsdag - fest
Fredagscafé - Elevrådet
Fredagscafé - OD
Gammel elev fest
Fredagscafé – 2f
Julefest
Fredagscafé – 2bn
Fredagscafé – 2cd
Fastelavnsfest
Fredagscafé – 2a
Fredagscafé - Elevrådet
Årsfest
Studentermiddag

Dato
25. august
8. september
22. september
6. oktober
4. november
10. november
1. december
12. januar
9. februar
23. februar
16. marts
20. april
4. maj
27. juni

Lærervagter
Team-lærer + ledelse
IY,MK,PB
AK,BA
FB,GL
AK,HL
JJ,KD
IY,MK,PB
KA,XX
LH,MN
IY,MK,PB
OM,RH
SH,TS
IY,MK,PB
IY,MK,PB

Jimmy

6. Ønskeseddel til arbejdspladser
Der udsendes ønskeseddel til arbejdspladser i det kommende skoleår i lectio. Denne bedes udfyldt og
sendes til JHJ.
Jesper

7. Billeder fra rektors dimission for at have gennemført en Master of Business
Administration på SDU

