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1. Nyt fra rektor
Dejligt at skolen igen summer af liv. Vores nye 1g elever er kommet godt i gang. Den første uge er for 1g
eleverne gået med at lære hinanden og Faaborg Gymnasium at kende. Sidste torsdag havde vi arrangeret
fælles morgenmad, hvor Torben havde lavet bordplan så 1., 2. og 3. g eleverne kunne komme til at tale
sammen på tværs. Vi havde også besøg af politiet, som gerne vil have vores elever til at medvirke i en større
øvelse blandt andet på Faaborg Gymnasium. Det er en enestående chance for karrierelæring tæt på politiets
arbejde. Efter den fælles morgenmad blev der taget et stort fælles billede af alle elever og ansatte. Efter
fællesbilledet tog alle 1g elever og deres elev-tutorer, teamlærere og Jesper med til Strynø på telttur. I aften
glæder vi os til at se alle 1g elever og deres forældre til introfest med fælles spisning i grundforløbsklasserne.
I den forbindelse vil Jesper og jeg gå rundt og hilse på forældrene og fortælle lidt om alt det nye ved, at de
unge nu er gymnasieelever – herunder om fravær og fraværssanktioner, som jeg også har været rundt og
fortælle 1g klasserne om i dag.

Vi har i denne uge også haft samtale med vores nye vicerektor. Vi håber snart kontrakten falder på plads,
så vi kan offentliggøre, hvem det er😊 På tirsdag har jeg lagt et frokostdialogmøde ind i lectiokalenderen,
hvor jeg vil fortælle lidt om de forskellige mødeaktiviteter, jeg deltager i pt. med henblik på at sikre at der
forsat er et attraktivt ungdomsuddannelsestilbud i Faaborg.
Sophie

2. Klar til film
Faaborg Midtfyn kommune har lanceret en spareplan for kommunens budgetter. I denne spareplan stiller
kommunen forslag om at spare på budgettet for Klar til film. Det kan Faaborg Gymnasium naturligvis ikke
støtte, så Mikael og undertegnede har indgivet høringssvar, der fremhæver alle de fordele kommunen har
ved at være et kulturelt fyrtårn, som fremmer filmmiljøet i Danmark.
Læs i øvrigt anmeldelsen af Porno Leif: https://www.fyens.dk/kultur/Anmeldelse-af-fynsk-webseriePorno-Leif-er-for-meget-foelelsesporno/artikel/3277516.
Sophie

3. Personalenyt
Vi har i år følgende nyansatte vikarer:
Claus Pedersen CP, dansk og religion
Kevin Sean Burke KEB, almen sprogforståelse
Sabine Nielsen SNI, psykologi
Thomas Fredslund Pehrson TFP, idræt
Derudover er Grethe Holm GH ansat som undervisningsassistent i flexjob i matematik. Grethe hjælper
primært til i Elouises klasser.
Velkommen til jer alle.
Sophie

4. Opdatering på Geo og Bio Science Center Syd
Der er rigtig meget gang i den i Geo Bio, som vi kalder det i daglig tale. Indtil nu har vi haft 12 forskellige
klasser/linjer igennem til forskellige forløb, lige fra 5.-6. klasse til 3g biologi A. Og der er mange bookninger,
flere med overnatninger i foråret, så jeg håber vores shelters når at blive opført inden den tid.
Her i august havde jeg desuden besøg af 12 undervisere fra HF og VUC Fyn, der skulle se, dels hvordan de
kan bruge os og vores område i deres undervisning, men også som inspiration til, hvordan de kan blive
bedre til at bruge naturen hjemme i deres eget nærområde.
Øhavsskolens Sciencelinje kommer forbi i løbet af de næste uger, så vi håber på godt vejr, så de kan få en
god oplevelse:-)
Efterhånden er vi også ved at få løbet vores samarbejde med Naturama og Øhavsmuseet i gang, og vi
arbejder på at lave et marinbiologisk tiltag sammen med Trente Mølle.
Hvis I har lyst at følge lidt med i, hvad vi laver, kan I finde billeder og korte beskrivelser af det hele på vores
facebookside www.facebook.com/geobio.dk
Pia

