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1. Nyt fra rektor
Vi har pr 1. september 2018 ansat Jesper Hasager Jensen som vicerektor. Jeg håber at kunne offentliggøre,
hvem vi har konstitueret som ny uddannelsesleder snarest. Så snart besætningen er på plads i ledelsen, vil
jeg orientere alle om opgaver og ansvarsområder i såvel ledelse som administration, så I ved, hvem I kan
gå til med spørgsmål. Jeg ser frem til samarbejdet med alle i de nye konstellationer.
Derudover kan jeg fortælle, at jeg har sagt ja til at indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunes udvikling af
Folkeskolen med Fremtidens Skole, som er et politisk udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen i FMK.
De 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget er i øvrigt Ole Filstrup Pedersen (V) som er formand.
Derudover Steffen Jensen (S), Lars Scheby (R) og Morten Schjøtt (Ø). Morten Schjøtt er ligeledes medlem i
Faaborg Gymnasiums bestyrelse.

Udvalget Fremtidens Skole skal frem mod sommeren 2019 udarbejde nogle anbefalinger til
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Drøftelserne i udvalget kommer til at omhandle
områder som:
•

Afdække synergien og udviklingsmuligheder for børn og unges tilknytning til civilsamfundet samt
engagement i det frivillige arbejde og fællesskab. Blandt andet som del af Faaborg-Midtfyn Kommunes
civilsamfundsstrategi.

•

Afdække skolernes anvendelse af understøttende undervisning i forhold til at elevernes udvikles til at
føle sig rustet til at begå sig i fremtidens samfund.

•

Afdække mulighederne for tættere samarbejde med erhvervslivet i forhold til Den Åbne skole og
sammenhæng til det omkringliggende samfund.

•

Afdække mulighederne og anvendelsen af differentierede undervisningsformer såsom
projektsamarbejde, tværfaglighed, praksisorienteret læring, klasseundervisning, holddannelse mv.
indenfor folkeskolereformens nye muligheder.

•

Afdække pædagogiske og faglige tilgange i dannelse og demokratiforståelse i forhold til
Folkeskolelovens formålsparagraf.

•

Afdække mulighederne for internationale perspektiver i folkeskolen.

•

Afdække folkeskolernes anvendelse af digitale platforme og fremme af teknologiforståelse

•

Afdække folkeskolernes erfaring med ekstraordinær løfteevne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Herunder
også talenter.

•

Afdække mulighederne for at øge trivsel og motivation blandt børn og unge i skolen – måske særligt i
udskolingen. Herunder relationen mellem professionelle voksne og eleverne.

Hvis I har tanker og synspunkter, som I mener, jeg skal tage med til videre drøftelse i udvalget om
Fremtidens skole, må I endelig give mig besked herom.
Sophie

2. Professional Kapital undersøgelse
Vi skal i efteråret udarbejde en ny arbejdspladsvurdering (APV), hvor vi skal afdække både det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø på Faaborg Gymnasium. Derfor medvirker vi i en ny professionel kapital undersøgelse
i efteråret 2018. En arbejdsgruppe bestående af gymnasiets SU-medlemmer (JJ, Br, EAN, SH, JHJ og SHH)
kommer til at behandle undersøgelsens resultater og komme med anbefalinger til indsatsområder, som
omsættes til konkrete tiltag i en handleplan. Arbejdsgruppen sammenligner også denne undersøgelse med
resultaterne fra den afdækning, vi gennemførte i 2016. Undersøgelsen skal danne grundlag for den skriftlige
APV med en handleplan for, hvordan arbejdsmiljøet styrkes på Faaborg Gymnasium. Handleplanen
udarbejdes af arbejdsmiljø-repræsentanten og rektor.
Selve undersøgelsen af professionel kapital gennemføres i perioden 24. september til 12. oktober 2018. Vi
vil opfordre til, at alle svarer på spørgsmålene, så vi får en så høj svarprocent og dermed en så valid
undersøgelse som muligt.
Sophie og Simon

3. Ungdommens Folkemøde
Torsdag den 7. september tog alle samf A-holdene til Ungdommens
Folkemøde i København. Her overværede og deltog vi i forskellige
aktiviteter, der på den ene eller anden måde var samfundsfaglige
relevante. Vi hørte minoritetsdebat, så oplæg om det at være ung i
Rusland, hørte debat mellem ungdomspolitikere, hørte Uffe Elbæk
opfordre til at ungdommen skynder sig langsomt og accepterer, at
de er uperfekte. Nogen debatterede moral og etik med Rasmus
Paludan, diskuterede med DBU’s repræsentanter, så Twerk Queen
danse ballet oplevede Schøtministeriet live med en ret stor kritik af
demokratiet som det ser ud i dag. Andre oplevede helt sikkert noget
andet…
Kristian og Maria

4. Idrætsdag

Tak til Hanne og Anja for at arrangere årets idrætsdag!

5. Sprogdag på Faaborg Gymnasium

6. Faaborg Gymnasiums på Snapchat
På PR-udvalgets vegne kan jeg glædeligt meddele, at
Faaborg Gymnasium OGSÅ er kommet på snapchat.
Her vil i blive opdateret med diverse ting fra
gymnasiet, følge med på studieture mm. Det er
nemlig planen, at login'et vil blive delt ud, så
forskellige elever kommer til at styre Snapchatten
Del gerne Snapchatten med alle du kender! Alle må
følge den, så vi får vist, hvor fedt det er at gå på
Faaborg Gymnasium.
Der vil blive lagt en masse snaps ud til idrætsdagen!
Tilføj: faaborg-gym på snapchat og følg med!
PR-udvalget

