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1. Nyt fra rektor
Så er det nye ledelsesteam på plads. Ledelsesteamet består nu foruden rektor af vicerektor Jesper Hasager
Jensen og konstitueret uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård. Nedenfor ses oversigter over den aktuelle
fordeling af ansvarsopgaver i ledelsen samt fordelingen af nærmeste leder for personalet. Jeg er meget glad
for at holdet er sat i såvel ledelse som administration og ser frem til det videre samarbejde for Faaborg
Gymnasium som attraktiv ungdomsuddannelse og arbejdsplads for elever og personale.

Fordeling af ANSVARSOPGAVER i ledelsen

MARIA

JESPER

SOPHIE
Overordnet ansvar:
• Bestyrelsen og strategi
• Pædagogik, personale, økonomi og
elever
Særligt ansvar:
• Studievejledning og fravær
• Nyansættelser og kollegamentor
• PFK og pædagogisk udvikling
• Fag, fagfamilier og fagkoordinatorer
• Kompetenceudvikling &
kursusledelse
• Netværk, samarbpartnere & presse
• SU, AMO, personalemøder
• Vejledningen, fravær
• Elevråd
• Studieråd
• FGs venner
• ATU
• Kontakt med folkeskoler
Økonomi i samarb. med VJ, GF, SG:
• Opfølgning på budget og regnskab
• Lønadministration
• Klar til film
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Stedfortræder for rektor
Referent i bestyrelsen
Personaleledelse
Særligt ansvar:
Sekretariat
Serviceafdelingen
Årsplanlægning
Hold-/opgavefordeling herunder ferie-/fridage,
omsorgsdage
Ansvar for
eksamensplanlægning/vagtplan
Str.skr.opg.: plan, udvikling og
eksamen
Ekskursioner, studieture
Elevklubber
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Personaleledelse
Særligt ansvar:
Ansvar for klasser, skolestart,
buddyordning, teams – kontakt
til teamkoordinatorer
Mentorordning i samarbejde
med pfk
Brobygning og introkurser
Kvalitetssikring og evaluering
Pædagogiske udviklingsprojekter
IT – pædagogisk og kontakt til IT
Center Fyn
Læse- og matematikvejledning
Studieråd
Kantine

JESPER/MARIA
• Datasikkerhed
• Hjemmeside, promoveringsudvalg og PR
• Festudvalg, fester og arrangementer

Fordeling af personale i ledelsen
SOPHIE
Jesper Hasager Jensen (JHJ)
Maria Bruun Bundgaard (Br)
Pia Halkjær Gommesen (PG)
Stine Bekker-Hansen (SB)
Janne Rendtorff (JR)
Janne Hansen (JH)
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JESPER

Klaus Bech (KB)
Ebbe Andersen (EAN)
Anja Joensen (AJ)
Carsten Hunderup (CH)
Anja Lund (AL)
Anna Halgaard Kristensen (AK)
Elouise Holm (EH)
Jens Juel Larsen (JJ)
Karen Dreyer Jørgensen (KD)
Kirsten Ladekjær Andersen (KA)
Kristian Hartvig Pedersen (KP)
Liv Asklund (LA)
Mille Nygaard Drejer (MN)
Morten Østerlund Krog (MK)
Sabine Nielsen (SNI)
Simon Holmstrøm (SH)
Sine Marie Madsen (SM)
Torben Sønnichsen (TS)

MARIA
Claus Poulsen (CP)
Hanne Lundorff (HL)
Kevin Sean Burke (KSB)
Kirsten Oldmark-Hansen (KH)
Knud Nielsen (KN)
Lone Højfeldt (LH)
Malene Beck Sørensen (MS)
Mikael Woelke (MW)
Oliver Streich (OS)
Rune Wolthers Hansen (RH)
Thomas Fredenslund Pehrson
(TFP)

Jeg kan desuden fortælle, at vi ved sidste SIPnetværksmøde på Alssund Gymnasium modtog
stor ros fra de deltagende gymnasier og
læringskonsulenten for at dele vores materiale
og inspirationsværktøjer til brug for arbejdet
med elevernes læreproces, selvevaluering og
undervisningsevaluering. I kan gense det
materiale Pia har samlet til inspiration i Lectio i
mappen Evaluering.
Den årlige sprogdag, som blev afviklet fredag d. 14. september, var desuden en særdeles stor og velbesøgt
succes. Tak til Stine, Elouise og vores engagerede sproglærere for at arrangere dagen og tak for de flotte
sponsorgaver fra Sydbank Faaborg, Café Soze, Vicca.dk, Goethe-Institut og Institut français.
Sophie

2. Sprogdag på Faaborg Gymnasium
Så fik vi i fredags afholdt en spændende og velbesøgt dag i sprogenes tegn på Faaborg Gymnasium, hvor
omkring 250 elever og lærere deltog i arrangementet. Vi startede dagen i hallen med en fælles introduktion
til hvordan sprogdagen skulle afholdes, nemlig som en slags ”sprog-olympiade”, hvor deltagerne i 3 puljer
dystede på blandede hold, hvor der både deltog elever fra lokalområdets folke- og friskoler og elever fra
gymnasiets 1.g. klasser. Der blev dystet i forskellige discipliner på de forskellige fremmedsprog, f.eks. en
grammatik-stafet med ordklasser, gæt og grimasser på engelsk, oversættelse af en tegneserie på latin, lytte
øvelse med spanske hits, en fransk sang om kropsdele og et vendespil på tysk. Endvidere var eleverne
kreative med sprog i hallen på vores nye ”Vild-med-sprog-poster”, hvor de blandt andet satte deres eget
præg på en fed graffitivæg, deltog i en præmiekonkurrence ved at løse kryds & tværs på fremmedsprog og
postede rejseglade ”feriebilleder” med rekvisitter fra deres rejsekuffert på Instagram.

Da alle dyster var afholdt var der fælles sprogkage og saftevand i kantinen, hvorefter vi afholdt
præmieoverrækkelse til de vindende hold med fine sponsorgaver, bla. sportstasker og merchandise fra
Sydbank Faaborg, gavekort fra Café Soze, mini grammatikbøger fra webshoppen Vicca.dk, badges og
armbånd og plakater fra Goethe-Institut og Institut français samt biografbilletter fra Faaborg Gymnasium.
Vi sproglærere på Faaborg Gymnasium takker alle elever for deres gode engagement og en fed dag i
sprogenes tegn.

Sproglærerne

