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1. Nyt fra ledelsen
1. Besættelse af rektorstilling
Efter Sophies fratrædelse d. 15/1 er bestyrelsen gået i gang med at drøfte, hvorledes de ønsker at besætte
den ledige rektorpost. Vi vil holde personalet løbende orienteret om, hvor bestyrelsen er i processen.
2. Samarbejde med Svendborgskoler
Der er nu nedsat en følgegruppe bestående af 3 medarbejdere fra hver skole. Fra Faaborg Gymnasium
deltager JJ, TS og EAN. Følgegruppen vil snarlidt skulle deltage i møde med koordinationsgruppen
bestående af ledere og derudover skal de også deltage i studieture/skolebesøg til Jylland og Sjælland i
marts.
Vi er i ledelsen glade for fremdriften i samarbejdet og for stemningen i koordinationsgruppen.
3. Informationsmødet 2019
Vi vil gerne takke alle lærere og elever for indsatsen i forbindelse med Informationsmødet d. 22/1.
Fremmødet var positivt og der var en rigtig god stemning på skolen. Vi har også fået en række positive
tilkendegivelser fra gæster efterfølgende.
4. Barselsvikariat
Der vil snarest blive opslået et internt barselsvikariat som konstitueret uddannelsesleder. Stillingen vil blive
med opstart 1. april eller snarest derefter. Vi opfordrer alle til at overveje om en sådan stilling kunne være
interessant.

5. AT eksamen
Mandag d. 28/1 offentliggøres AT eksamen og i første modul er der introduktion for alle 3.g elever til årets
emner og præsentation af forløbet frem mod aflevering.
6. FF1, løfteforløb, DHO og SRO
AK har fået ansvar for og er allerede godt i gang med organisering og strukturering af FF1 for 1.g, der ligger
som et eksternt innovationsprojekt i april. Derudover ar AK også i gang med planlægningen af løfteforløb
for 2.g i marts samt DHO og SRO med opstart i henholdsvis april og maj
7. De nye optagelseskrav
De nye optagelseskrav til de gymnasiale ungdomsuddannelser gælder fra denne sommer. Det betyder
blandt andet, at vi den 14.juni skal have alle ansøgere fra prøvefri skoler til optagelsesprøve. I modsætning
til tidligere er optagelsesprøven en 4-timers centralt stillet prøve i fagene dansk, engelsk, matematik samt
fysik/kemi. Der skal forud for prøven beskikkes gymnasiale censorer, så det vil I høre mere om, når vi ved
noget mere. Omkring den 6.august ligger der endnu en optagelsesprøve for de ansøgere, hvor vi først efter
folkeskolens afgangseksamen ved, at de skal til optagelsesprøve.
8. Fynsk ledelsestræf
Torsdag-fredag i næste uge (31/1-1/2) er vi begge til ledelsestræf med ledelserne fra de andre fynske
gymnasier.
9. Karaktergivning
En lille reminder om, at der skal gives standpunktskarakterer senest den 18. februar. Herefter er der
lærerforsamlinger - de ligger allerede i skemaet.
Maria og Jesper

2. Nyt fra biblioteket
Efter lukningen af Skoda - Skolerne database - 1. januar har Faaborg Gymnasium har tegnet nye
abonnementer for at kunne tilbyde lærere og elever adgang til kvalificeret online information. Oversigten
ses også på skolens hjemmeside under biblioteket. Brug Uni-Login som adgang.
Faktalink er et elektronisk tidsskrift, der giver overblik over historiske og samfundsaktuelle emner. For
eksempel #MeToo, Klimaforandringer og Fake News Alle artikler er udarbejdet af fagkyndige skribenter og
er forsynet med kilder, links og filmklip.
https://faktalink.dk/
Forfatterweb er et elektronisk, illustreret forfatterleksikon der indeholder portrætter af danske og
udenlandske forfatterskaber, skaber overblik over Perioder & Genrer og sætter forfatterne ind i en
litteraturhistorisk sammenhæng. For eksempel perioden Det moderne gennembrud og genrerne
Autofiktion og Lyrik.
https://forfatterweb.dk/
Infomedia Fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende trykte dagblade, regionale dagblade,
lokale ugeaviser, fagblade og magasiner samt webkilder, radio og tv. Alle kilder er søgbare i fuldtekst, men
Infomedia giver ved udvalgte kilder kun adgang til det korte oversigtsformat. Indeholder guides til søgning
og giver mulighed for at hente artikler ned i avisformat. Artikler kan findes tilbage til ca. 1990, enkelte
tidligere.
https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff

Historiens Verden Dansksproget historieportal, dækker fra oldtiden frem til det 21. århundrede. Historiske
epoker gennemgås, suppleret med biografier, leksikonartikler, billeder og kildetekster.
http://www.historiensverden.dk/forside/
Student Resources in Context: Engelsksproget database med litterært, naturvidenskabeligt, historisk og
bibliografisk indhold. Udvalg af originalt referencemateriale, oversigtsværker, kritiske artikler, arkiv med
originaldokumenter og tidsskrifter samt avisartikler der opdateres dagligt.
Link: kommer snarest
Lilian

