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1. Nyt fra rektor
I sidste uge gik 3g’erne på læseferie. Deres sidste skoledag var en rigtig dejlig dag med masser af solskin, den
traditionsrige fodboldkamp mellem 3g’ere og lærere og elevrevy. Se de glade billeder nedenfor.
I den mere alvorlige afdeling, så er den af bestyrelsen besluttede tilpasningsproces nu afsluttet. Der er ingen
tvivl om, at det har været og stadig er en tid med mange bekymringer. Heldigvis har flere af de berørte
medarbejdere fået andet arbejde. Ligesom en opsigelse har skabt mulighed for at beholde en af de ansatte,
der ellers var blevet indstillet til afsked. Det ændrer dog ikke ved, at vi desværre har måttet sige farvel til
gode kolleger, som vi ikke har ønsket at skulle af med, hvis vi ikke havde været i denne vanskelige situation
med arbejdsmangel, som følge af faldende elevtal.
Torsdag d. 28. juni inviterer gymnasiet alle ansatte til frokost kl. 11.30 til 13.30, så vi kan sige ordentligt farvel
til de kolleger, som ikke vender tilbage efter sommerferien
Inden frokosten ved planlægningsdagen torsdag d. 28. juni vil jeg fortælle om processen og de igangværende
tiltag for at sikre Faaborg Gymnasium fremadrettet. Det er vigtigt at huske på, at vi løfter en vigtig dannelsesog uddannelsesopgave for de unge mennesker, der går på Faaborg Gymnasium. Og vi kan noget særligt! Vi
har med vores størrelse en unik mulighed for at være tæt på den enkelte elev og understøtte deres udvikling
på en måde, som man ikke har mulighed for andre steder. Og det bliver vi ved med – og det er det vi fejrer
hvert år, når vi sender vores studenter ud i verden efter dimissionen fredag d. 29. juni kl. 9-11 og den
efterfølgende reception. Jeg glæder mig til at se jer alle til dette festlige højdepunkt!

På det personlige plan kan jeg fortælle, at jeg er blevet gift. I den forbindelse har jeg skiftet efternavn. Jeg
hedder nu Sophie Holm Higgins.
Sophie

2. MUS og første samtale om hold- og opgavefordelingen 2018-19
MUS-samtalerne er genoptaget. Første samtale om hold- og opgavefordelingen til skoleåret 2018-19
gennemføres i forbindelse med MUS. Dem der allerede har været til MUS indkaldes til en separat samtale
om hold- og opgavefordelingen.
Samtalen tager udgangspunkt i og skal afklare:
•
•
•

Holdfordelingen
Den enkelte lærers ønsker og forventninger til øvrige opgaver – og herunder tilstræbe ligelig
fordeling hen over skoleåret
Lederens og den enkelte lærers forventning til øvrige opgaver

Den enkelte lærer har før samtalen til opgave at vurdere sin arbejdsbelastning og tidsforbrug hen over
skoleåret evt. gennem anvendelse af det af ledelsen udlagte FLOW skema og årsplan.
Under samtalen udfylder den enkelte lærer og nærmeste leder et samtaleark, der kommer til at stå som
konklusion på samtalen og kan tages frem efter behov gennem skoleåret.
Ledelsen

3. Oversigt over efterårs kurser fra Det Almenpædagogiske Samarb. på Fyn
27.08.18 afholdes kursus for nyansatte uden pædagogikum på Tornbjerg Gymnasium. Dette dagskursus
sigter mod at klæde nyansatte kolleger på til den daglige undervisning gennem korte pædagogisk teoretiske
oplæg om blandt andet forløbsplaner, lektionsplaner og studiekompetencer og masser af konkrete
undervisningsideer inden for formativ feedback (mundtligt og skriftligt), aktivering af eleverne og variation i
undervisningen. Programmet findes efter dette brev, og tilmeldingsfristen vil være allerede d. 15. august til
Dorthe Gerster Poulsen på dgp@svendborg-gym.dk. Vi opfordrer til at man allerede nu tilmelder kandidater,
så vi kan få et overblik over behovet.
01.10.18: Kursus om formativ evaluering på Mulernes Legatskole. Kurset præsenterer deltagerne for
strategier til formativ feedback i både det mundtlige og skriftlige arbejde. Oplægsholderne vil primært være
kolleger fra Silkeborg Gymnasium og Midtsjællands Gymnasium hvor man i flere år har haft strategier til dette
arbejde. Disse kolleger vil præsentere konkrete eksempler på formativ evaluering fra deres undervisning.
Derudover præsenterer Marie Neergaard en stribe arbejdsformer der kan anvendes til at indsamle viden om
elevernes faglige udbytte, og metoder til at behandle og arbejde med denne viden i en formativ
evalueringsproces. Marie Neergaard er adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon og forfatter til bogen
Fælles om læring: formativ vurdering i teori og praksis.
13.-14.12.18: Midtvejskursus i hhv. psykologi og kemi på Hotel Christiansminde i Svendborg. Kurset
henvender sig til kolleger med ca. 5 års erfaring eller mere og har til formål at opdatere lærerne på de seneste
fagdidaktiske strømninger. Oplægsholderne vil i høj grad være de samme som på pædagogikums
fagdidaktiske kurser, mens fagkonsulenterne fra fagene også vil deltage i kurset. Kurset er en oplagt mulighed
for at sparre med fagkolleger fra hele Fyn, og det anbefales desuden, at skolerne sender flere kolleger afsted
sammen, så de kan understøtte hinanden i at få videreformidlet og evt. justeret skolens praksis. Invitation
og program til kurset sendes ud kort efter skolestart i det nye skoleår. Men det er allerede nu muligt at
tilmelde deltagerne.
Det er muligt at programmet for efteråret vil blive opdateret med en enkelt aktivitet mere. Vi håber mange
har lyst til at deltage i kurserne.

4. Invitation til Outdoor Sydfyn
I forbindelse med dette arrangement vil der komme en særskilt invitation til skolens lærere om deltagelse
i løb med spisning den 16/8.

http://www.outdoorsydfyn.com/aktiviteter

