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1. Nyt fra rektor
Der er fuld gang i eksamenerne. Jeg har talt med flere spændte elever og heldigvis er det indtil videre gået
rigtig godt for de elever, der har været til eksamen. Mens lærere og elever er optagede af eksamen, er vi i
ledelsen optaget af at planlægge det kommende skoleår. I den forbindelse har vi kigget på fordeling af
ansvarsområder i ledelsen. Nedenfor ses en oversigt over fordelingen, så I ved, hvem I skal gå til med
spørgsmål i forhold til de forskellige områder. Fra næste skoleår overtager jeg ledelsesansvaret for
vejledningen og samtaler vedr. elevfastholdelse/fravær sammen med vejlederne. Derudover har vi besluttet
at skemalægge fagfamiliemøder i stedet for faggruppemøder, da mange af vores faggrupper nu er så små, at
det giver bedre mening at lave pædagogisk sparring på tværs i fagfamilier. Fagfamilierne kan så selv beslutte
at dele tiden på de skemalagte møder op, så der også er tid til drøftelser i faggrupperne efter behov.
Fagfamilierne har første skemalagte møde i opstartsdagene til august. Der bliver i alt 4 skemalagte
fagfamiliemøder i løbet af det kommende skoleår.
De nye fagfamiliegrupper er:
• Eng, da: SH, LH, MN, KH, RH, HL, KA og NN
• Hi, sa, eø: AK, MK; JJ, JHJ, Br, KP
• Kulturfag (re, old, psy, fi): SB, SH, RH, KP, TS, NN, XX
• Sprog 2 (ty, fr. Sp, la): EH, LA, AK, SB, KH, KD
• Krea (me, bk, dr, mu): MW, OS, LA, KA
• Mat, id, natvid (bio, ke, fy, ng): EH, TS, SM, AL, MS, PG, KN, JJ, JP, HL

Som I kan se af oversigterne, så er der desværre flere af vores dygtige lærere og årsvikarer, som ikke er med
på holdet næste skoleår, fordi vi har været nødt til at tilpasse i forhold til det aktuelle og kommende elevantal.
Ved planlægningsdagen d. 28. juni vil jeg lave en opsamling i forhold til tilpasningsprocessen, hvor vi også
kigger ind i næste skoleår, og drøfter hvordan vi kommer bedst muligt videre. Gymnasiet byder også
personalet til frokost d. 28. juni, hvor vi siger farvel til de lærere, som ikke skal være på gymnasiet efter
sommerferien.
I forhold til at tiltrække kommende elever, så har vi d. 21. juni møde med ledelse og lærere fra Øhavsskolen.
Vi skal sammen med ledelse og lærere i historie, samfundsfag og religion planlægge aktiviteter for
udskolingen på Øhavsskolen, så alle Øhavsskolens elever får deres naturlige gang på Faaborg Gymnasium.
Derudover har Pia og Stine udsendt datoer med aktiviteter i det kommende skoleår, som alle
grundskoleelever i kommunen har mulighed for at deltage i. Jesper, Pia og Stine vil ved planlægningsdagen
d. 28. juni fortælle mere om de forskellige markedsførings- og brobygningstiltag.

Sophie

2. Vigtige datoer for fejring af vores studenter på Faaborg Gymnasium
Mandag d. 25. juni springer vores første studenter ud. De 2 første studenter Sofie og Sofie hejser flaget med
rektor Sophie kl. 9.
Vi håber at se så mange af jer som muligt på torvet til studenternes dans om Ymerbrønden kl. 16 og til
studentermiddag kl. 18.30 onsdag d. 27. juni. Derudover er I alle inviteret til dimissionen d. 29. juni kl. 9, hvor
også 25års jubilarer er velkomne.
Efter dimissionen er der reception for studenter, forældre, pårørende, jubilarer og personale kl. 11. Kl. 12
sendes studenterne af sted fra Faaborg Gymnasium i deres pyntede lastbiler. Bestyrelsen er velkommen til
at deltage i dimissionen. Hvis vi skal reservere en plads til dimissionen, må I gerne give besked til Anja på
aj@faaborg-gym.dk
Sophie

3. Ny plan for studieretningsintro
Idet der bliver færre elever at fordele på studieretningerne i det kommende skoleår, så planlægges den
kommende studieretningsintro for de kommende 1g elever i hovedområderne. Som det fremgår af
oversigten nedenfor, så kommer lærerne med de forskellige fag i hovedområderne til sammen at planlægge
og gennemføre introduktionen til de studieretninger, der hører til de forskellige hovedområder.

Ledelsen

