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1. Nyt fra rektor
I disse uger følger vi elevsøgningen til den kommende 1g med start i august 2018 meget nøje. Vi har drøftet
det aktuelle søgetal og de fremadrettede perspektiver som følge heraf i SU ved vores seneste møde d. 5.
marts. Det vil også være et centralt tema ved det kommende bestyrelsesmøde d. 19. marts. Ved
frokostdialogmødet på tirsdag vil jeg orientere personalet om seneste nyt desangående.
I forbindelse med Faaborgs Gymnasiums særlige fokus på friluftsliv og det regionsstøttede projekt Geo- og
Bio-science er det ønsket at udvikle udearealerne, så de mere aktivt kan indgå i skolens liv, både i
frikvarterer og i undervisning, og blive et større aktiv for byens og områdets beboere.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolens ledelse, lærere og elever har i samarbejde med
Gymnasiefællesskabets Bygningsafdeling udarbejdet et skitseforslag til, hvordan udearealerne bedre kan
udnyttes og aktiveres. Bestyrelsen vil blive præsenteret for dette skitseforslag ved det kommende
bestyrelsesmøde. Skitseforslaget hænger ligeledes på opslagstavlen på lærerværelset.
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2. Highlights fra studierådsmødet
Elevers evaluering af SRO blev fremlagt, og det blev meddelt at fremover kommer SRO ligne den nye SRP,
hvilket også betyder et mundtligt forsvar.
Elever påpegede, at det er uheldigt at alle kan se i lectios skema, hvad alle andre har af aktiviteter - både
mht. privat sikkerhed og med hensyn til tyveri (tomme lokaler). Der blev svaret, at det var en af årsagerne
til, at vi måske skal skifte studieadministrativt system.
Tyverisituationen blev debatteret, og det blev foreslået at elevrådet laver endnu en skabs-udlejningskampagne, da de råder over flere tomme skabe. Overvågning blev også drøftet.
Eleverne blev orienteret om de nye tiltag i forhold til udsættelse af skriftlige opgaver, samt bevæggrundene
herfor. Tiltagene vakte ikke særlig stor begejstring blandt eleverne.
Der var en større drøftelse om miljøet i klasserne; fordele og ulemper ved runde borde, uhensigtsmæssige
stole, strømstik der ikke virker og elektroniske tavler, der heller ikke virker. Der blev orienteret om, at et
udvalg er ved at se på nye tavler, der gerne skal være i funktion efter sommerferien. Indretning af
klasselokaler skal drøftes igen på et kommende møde.
Debat om brugen af OneNote og Google i undervisningen. Fordele og ulemper ved begge blev fremlagt fra
både lærer- og elev synsvinkel.
Der blev fremsat et ønske om lektiecafé, men det er pt ikke skemamæssigt muligt pga. de mange
undervisningstimer, der er en konsekvens af den nye reform.
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