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1. Nyt fra rektor
Som nævnt for personalet ved frokostdialogmødet tirsdag og for eleverne ved morgensamling onsdag
havde Faaborg Gymnasiums bestyrelse møde 25. september. Det store tema ved mødet var gymnasiets
økonomi. Forventningerne til budgettet for 2018 kommer ikke til at holde. Som situationen ser ud, ender
vi ud med underskud på mellem 2.1 til 2.7 mil. Kr. afhængigt af, om UVM vil give Faaborg Gymnasium
dispensation i forhold til klasseloftet. Budgetstyringen har ikke været optimal med fejlskøn i forhold til både
indtægter og udgifter. Bestyrelsen sigter efter, at der kommer balance i budgettet for 2019.
Der skal i den forbindelse arbejdes med alle detaljer for at komme med det bedst mulige budgetforslag,
som bestyrelsen skal tage stilling til ved bestyrelsesmødet 27. november. Økonomifolkene fra Svendborg
Gymnasium inddrages i budgetlægningsarbejdet for 2019. Det økonomiske beredskab har i indeværende
regnskabsår ikke fungeret, og det har medført en uacceptabel situation. Bestyrelsen forventer, at
bestyrelsens beslutning om at træde ud af det administrative Gymnasiefællesskab i Roskilde og i stedet gå
ind i et administrativt samarbejde med Svendborg Gymnasium vil ændre på dette forhold. Svendborg
Gymnasium skal således fremadrettet varetage økonomisk-administrative driftsopgaver for Faaborg
Gymnasium. Rektor, Vicky og økonomifolk fra Svendborg Gymnasium tager onsdag til møde i Roskilde for
at aftale overgang og overdragelse af de økonomisk-administrative opgaver, der pt løses af
Gymnasiefællesskabet.

Bestyrelsen bad om mådehold og tilbageholdenhed i resten af året ift. alle omkostninger.
Sophie

2. Nyansættelser
Tanja Kjær Andersen er nyansat pr. 1 oktober og skoleåret ud som vikar for Br og JHJ i fagene historie og
samfundsfag. Tanja vil resten af året undervise 2. acd historie og 2.d samfundsfag. Derudover vil Tanja skulle
varetage vejledning i forbindelse med SRP og AT, samt en række øvrige opgaver.
Ida Wolthers er ansat som barselsvikar for RH i filosofi fra medio november til udgangen af februar. Ida skal
udover at undervise i filosofi have brobygning og opstart på AT.
På mandag d. 8/10 er der samtaler med ansøgere til RHs engelskhold.
I uge 43 forventer vi at afholde samtaler med mulige kandidater til barselsvikariat i tysk og musik.
Jesper

3. Fordeling af arbejdsopgaver i sekretariatet

Jesper

4. Robotkonkurrence

Selve konkurrencen vil blive afholdt fredag 17-18:45 og lørdag 10-15:30.
Knud

5. ScienceCup
I fredags havde vi besøg af ikke mindre end 470 grundskoleelever, der dystede i naturvidenskab ved den
årlige ScienceCup. Sammen med to gymnasieklasser, der fungerede som dommere, gav det over 500
elever i gymnasiets hal, så der var tryk på. Der var rigtig mange gode projekter, så konkurrencen var hård.
Der blev kåret 1., 2. og 3. plads i hver kategori samt en samlet vinder. Den samlede vinder i år blev en
gruppe fra Brobyskolerne, afdeling Pontoppidan. Stort tillykke til alle - der er blevet arbejdet hårdt, og I
har gjort det flot! Også stor tak til 3a og 2acd for deres indsats som dommere og i forbindelse med
stjerneløbet.

ScienceCup er gymnasiets største aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, og Astra var til stede det
meste af dagen sammen med en fotograf: billeder og filmklip skal bruges til inspiration for andre
gymnasier og grundskoler, der gerne vil lave tilsvarende arrangementer.
http://www.detrigtigefaaborg.dk/2018/09/28/rekord-paa-faaborg-gymnasium-unge-vilde-med-naturvidenskab/
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/470-elever-med-170-bud-paa-en-bedre-verden/artikel/3288534

Fredag d. 4/10 er det så 5.-6. klasses tur i ScienceCup Jr. Her kommer der 175 elever fordelt på 52
projekter.
Pia

