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1. Nyt fra rektor
I denne uge har vi haft fornøjelsen af at møde flere af vores kommende 1g elever, som mødte op til
forårscafeen, hvor eleverne fra de fire kunstneriske fag på Faaborg Gymnasium viste deres optrædener og
kreationer (se billeder nedenfor).
Det var et tiltrængt lyspunkt midt i tilpasningsprocessen, som naturligt har sat sit præg på stemningen
blandt personalet på Faaborg Gymnasium. Ved tirsdagens SU-møde påbegyndte SU sin drøftelse af
processens forløb indtil videre. En grundigere evaluering af processen vil blive sat på dagsordenen i SU efter
sommerferien. Ved mødet drøftede SU desuden sin forretningsorden. I den forbindelse er SU enige om at
tilstræbe, at referater fra SU-møder kommer hurtigere ud til personalet fremover. Ved mødet drøftede SU
desuden mulighederne for at indhente timer, så holdnormen opfyldes. I forlængelse heraf vil jeg gøre
opmærksom på reformens mulighed for, at op til 20% af undervisningstiden kan afvikles virtuelt. Denne
mulighed kan gøre det lettere at indhente undervisning løbende, så man ikke oplever en pukkel henimod
skoleårets afslutning. I forhold til opstarten på det kommende skoleår, så har bestyrelsen besluttet at
afvente situationen omkring Lectio. Dvs. de tidligere udmeldte LUDUS dage i forbindelse med opstarten af
det nye skoleår er aflyst. Lærernes ferie slutter fredag d. 3/8. Der er programsat planlægningsdage for
lærerne onsdag d. 8. august og torsdag d. 9. august. De nye 1g elever starter fredag d. 10. august. 2 og 3 g
starter undervisning efter sommerferien mandag d. 13. august.
Jeg skal desuden orientere om, at forårets MUS-samtaler, som blev sat på pause, da tilpasningsprocessen gik
i gang, nu genoptages – dog uden undervisningsobservation. I den sammenhæng vil disse eventuelt
planlægges i sammenhæng med samtalen med nærmeste leder om næste skoleårs opgaver.
Sophie

2. Status på udmelding om hold- og opgavefordeling
Som nævnt er vi ved at være klar til at melde hold- og opgavefordelingen for det kommende skoleår ud. Vi
er dog nødt til at afvente tilpasningsprocessens afslutning. Der er høringsfrist på varslingerne tirsdag d. 22.
maj. Herefter træffes den endelige afgørelse om afskedigelse eller stillingsændringer som følge af
arbejdsmangel. Først når de endelige afgørelser i tilpasningsprocessen er truffet, kan vi sende et færdigt
udkast ud til høring blandt personalet.
Ledelsen

3. Forældre begejstrede over Forårscafé på Faaborg Gymnasium
Stor tak for en fantastisk hyggelig cafe-aften i onsdags
I en studie-verden, hvor vi forældre naturligt bliver lukket mindre og mindre ind, og hvor de unge mennesker
bliver mere og mere voksne, var det forrygende og givende at opleve en lille bid af den verden, som de
bevæger sig i.
En dejlig stemning i det, der virker som et godt og afslappet fællesskab - men som også virker som et
fantastisk studie-miljø med gode og kreative lærerkræfter.
Vi havde en dejlig oplevelse - endnu en gang tak.
God pinse!
Med venlig hilsen
Brian, Kaleko

