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1. Nyt fra rektor
Der har været et par turbulente uger for alle med tilknytning til Faaborg Gymnasium. I første omgang fik vi
54 primæransøgere mod de 90 elever, vi havde budgetteret med. Budgettallet var baseret på de
oplysninger om potentielt elevgrundlag, som jeg tidligere har modtaget fra FMK. Det har dog vist sig at
dette grundlag ikke til fulde har svaret til elevernes aktuelle søgemønster i relation til transportafstande og
muligheder i den nordvestlige del af kommunen omkring Broby. Samtidig er overgangsfrekvensen til stx
faldet siden 2015 fra knap 50 % til 38 % for elevoptaget i 2018. Disse forhold medvirkede til, at Faaborg
Gymnasium stod til at kunne oprette 2 nye 1g klasser.
I lyset den økonomiske tilbagegang grundet færre ansøgere informerede jeg sidste fredag personalet om,
at vi så frem til at skulle varsle afsked i et omfang svarende til ca. 9 årsværk. Den forudsætning blev dog
ændret, da fordelingsudvalget på Fyn på regionens vegne varslede, at fordelingsudvalget forventer at finde
yderligere 10 elever til Faaborg Gymnasium, som i første omgang har søgt om optagelse på et af de andre
fynske gymnasier, som har flere ansøgere end deres fastsatte kapacitet.
I dag har jeg været til møde i det regionale fordelingsudvalg, som har bekræftet, at Faaborg Gymnasium
med de tilførte elever kan oprette 3 nye 1g klasser efter sommerferien.
Det er en glædelig nyhed for Faaborg Gymnasium, som indebærer, at vi skal sige farvel til færre lærere end
først antaget.
Samtidig er 3 1g klasser med 65 elever en dyr løsning rent økonomisk.

Vi er i ledelsen i fuld gang med at gennemgå og genberegne vores planlægningstal for det kommende
skoleår med udgangspunkt i de nye forudsætninger. Vi laver en grundig foreløbig fordeling af hold og
opgaver, der kommer til at ligge tæt op af den forventede endelige fordeling. I løbet af næste uge får
personalet besked om resultatet af dette planlægningsarbejde, og hvad det betyder i forhold til antal
lærerårsværk, der skal varsles afskediget, samt hvornår varslingssamtalerne afholdes.
Jeg er klar over, at det er en ubehagelig periode præget af usikkerhed, men det er trods alt glædeligt, at vi
kan beholde de fleste af vores dygtige lærere.
Sophie

2. Stort tillykke til Anja!

Torsdag bestod Anja sit praktiske pædagogikum som den første af vores 3 pædagogikum kandidater.
Stort tillykke til Anja!
Faaborg Gymnasium

