SOMMERBREV

Uge 27 – 2018
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5. Vedr. praktiske informationer om det kommende skoleår

1. God sommer!
Tak for en fantastisk dimission, hvor vi fik sendt 98 glade studenter ud i verden. Vi har også i år fået en rigtig
flot dækning af vores afslutning i Fyens Stiftstidende med billeder og tekst om vores første 2 studenter,
studenternes dans på Torvet ved Ymerbrønden og fra dimissionen. Se følgende links:

https://www.fyens.dk/article/3267306
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Sidste-store-studenteraargang-springer-ud-paa-Faaborg-Gymnasium/artikel/3266159

https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Pludselig-ramt-af-synsforstyrrelser-og-lammelser-18-aarig-fik-udgang-fra-hospitalet-for-at-gaa-tilstudentereksamen/artikel/3266205
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Elevkrise-Skoleelever-skal-sluses-ind-paa-studentersporet/artikel/3266204

Jeg ønsker jer en rigtig god og velfortjent sommer, som jeg håber I vil nyde med jeres familie og venner. Jeg
ser frem til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med jer alle for Faaborg Gymnasium i det
kommende skoleår.
God sommer!
Sophie

2. Oversigt over nyt personale og personaleændringer på FG sommer 2018
Vi har ansat Janne Rendtorff (JR) som pædagogisk administrativ medarbejder i Charlottes stilling i
administrationen pr. 1. august 2018. Det vil altså sige, at I skal henvende jer til Janne vedr. sygdom og
skemaændringer. Janne møder ind sammen med ledelse og administration mandag d. 6. august. Derudover
har jeg slået vicerektorstillingen op på gymnasiejob.dk med ansøgningsfrist mandag d. 6. august, så vi
hurtigst muligt kan få fundet en erstatning for Jimmy, som nu skal være uddannelsesleder på socialrådgiveruddannelsen på UCL. I kan også se opslaget på hjemmesiden: http://faaborg-gym.dk/om-skolen/ledigestillinger/
Derudover har vi ansat følgende medarbejdere som årsvikarer:
Claus Poulsen, CP, årsvikar i dansk og religion
Kevin Sean Burke, KSB, årsvikar til timerest i AP/latin-del
Sabine Nielsen, SNI, årsvikar til timerest i psykologi
Thomas Fredslund Pehrson, årsvikar til timerest i friluftsliv/idræt
SB er kollegamentor for alle årsvikarer. Vi har også ansat Grethe Holm i flexjob som undervisningsassistent
i matematik i 4,5 time om ugen. EH er mentor for Grethe.
Vi glæder os til at byde jer velkomne på Faaborg Gymnasium til vores fælles pædagogiske opstartsdage
onsdag og torsdag d. 8.-9. august 2018.
Ledelsen

3. Materiale til kommende elever
I denne uge sender vi diverse materialer med vigtige informationer om Faaborg Gymnasium og skolestart
ud til de nye elever. Eleverne får et velkomstbrev med informationer om bl.a. mødetidspunkt, telttur og
introfest med forældrespisning. Eleverne får også besked om, at de skal på 2 studierejser i deres tid på
Faaborg Gymnasium – en sprogtur i 2g og en studietur i 3g. Samtidig beder vi eleverne om at huske at
medbringe 100 kr. til hytteturen, kopi af eksamensbevis og kopi af dåbs-/navneattest eller
sygesikringsbevis. Teamet skal huske at indsamle disse og aflevere dem på kontoret den første skoledag.
I brevet ligger også en velkomst fra tutorerne og elevrådet med programmet for den første uge samt vigtige
datoer i skoleåret 2018-19. Årets introfest afholdes d. 24/8, hvor vi igen i år inviterer forældrene med til
fællesspisning sammen med de nye 1.g elever. Alle grundforløbslærere er meget velkomne til at deltage til
fællesspisning og introfest med eleverne og deres forældre. Der vil komme yderligere information om
festen samt invitation i starten af det nye skoleår.
Anja og Jesper

4. Planlægningsdage
Onsdag d. 8. august mødes vi alle efter en velfortjent sommerferie. Vi starter dagen med fælles morgenmad
kl. 8.30.
Programoversigt med mødeplan bliver lagt ind i Lectio, så I har mulighed for at orientere jer i jeres kollegers
mødeplaner, hvis I skal planlægge andre møder med hinanden på dagene.
Sophie og Jesper

5. Vedr. praktiske informationer om det kommende skoleår
Efter samtalerne om fordelingen af øvrige opgaver har vi foretaget nogle mindre ændringer. Det
opdaterede prikskema og andre oversigter kan findes i lectio. Derudover har vi følgende:
Skema:
Skemaet for næste skoleår er åbent. Vi vil bede jer om at vente med at lave nogen former for ændringer,
da der endnu foregår diverse rettelser f.eks. er der ikke lavet ændringer ifm. kurser og feriefridage.
Feriefridage:
Der er mulighed for at indgive ønsker om feriefridage for efteråret 2018 frem til onsdag d. 8. august. Af
hensyn til skolens drift skal I som udgangspunkt fordele jeres feriefridage med 3 dage i efteråret og 2 dage
i foråret. Har man særlige ønsker, ser vi på det.
Har man ingen særlige ønsker til placeringen af feriefridagene, afholdes de i uge 7.
Aktivitet
Introfest
Idrætsdag - hyggeaften
Fredagscafé - Elevrådet
Fredagscafé - OD
Gammel elev fest
Fredagscafé – 2cd
Julefest
Fredagscafé – 2e
Fredagscafé - ??
Fastelavnsfest
Fredagscafé – 2ft
Fredagscafé - Elevrådet
Årsfest
Studentermiddag

Dato
24. august
7. september
21. september
5. oktober
3. november
9. november
30. november
11. januar
25. januar
22. februar
15. marts
26. april
10. maj
26. juni

Lærervagter
Team-lærer + led., HL, LH, MK
Led., AL, HL, + deltagende lær.
AK, HL
CP, KH
KP, PG
KA, JJ
HL, LH, MK
Br, SH
CP, JJ
HL, LH, MK
SM, MW
KP, MS
HL, LH, MK – tre festvagter
HL, LH, MK

Til alle festerne er der som minimum 2 ansvarlige lærervagter, 1 pedel og to tilkøbte vagter. Ved Introfesten
deltager desuden en ekstra pedel. Klassens teamlærere og ledelsen deltager i Introfesten frem til og med
spisningen. Ved Årsfesten deltager begge pedeller. Idrætsdagen afsluttes i år med en hyggeaften med
fælles spisning for alle deltagere, elever og lærere og afsluttes kl. 21.
Lærervagt til en fest indebærer, at man er der til hele festen; viser sig jævnligt blandt eleverne, er
behjælpelig med nøgler, ved afrydning, altså alle de ting festvagter normalt gør, dog sidder man ikke i døren.
Festerne slutter kl. 01.00, så man er typisk færdig 01.30 eller deromkring. Festansvarlige i skoleåret er HL,
LH og MK, der deler festerne imellem sig.
”Gammel elev fest” er noget særligt. Foruden at festen er placeret en lørdag, er der to særlige festvagter
på (PG og KP), en pedel og to tilkøbte vagter. Desuden er man med til at dække borde og sidde i indgang.
Lærervagt til en café indebærer, at man på samme måder som til festerne er behjælpelig og synlig som til
festerne i tidsrummet fra 15.20-18.00, da eleverne skal være færdige, ryddet op og gjort rent til kl. 18.
Man kan frit bytte vagten eller skaffe en afløser. Byttet meddeles til JHJ.
Det vil være en god ide, hvis vagterne ved skoleårets start lagde deres vagter i deres Lectioskema og måske
den private kalender derhjemme.
Ledelsen

