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1. Nyt fra ledelsen
Jobopslag ny rektor
I denne uge er rektorstillingen slået op på gymnasiejob. I kan læse opslaget her:
https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/62859

Ansøgningsfristen er d. 18/3 og stillingen forventes besat senest 1/5. I ansættelsesudvalget deltager formand
og næstformand i bestyrelsen, TR, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, elevrepræsentant i bestyrelsen
og studiesekretær.
Barselsvikar for Maria
Morten Østerlund Krog tiltræder som barselsvikar for Maria pr. 1/3. Jeg ser personligt med glæde frem til
samarbejdet og håber meget Morten finder sig til rette i det nye job. Der vil være tale om en glidende
overgang til det nye job for Morten, da vi skal have ansat vikar til at dække enkelte af Morten hold her på
skolen og samtidig har Morten stadig en forpligtigelse på Middelfart Gymnasium frem til maj.
Debatarrangement 13/3
Gymnasiet er vært for et debatarrangement om uddannelse i Faaborgområdet d. 13/3 kl. 16.30 – 18.
Oplægsholdere vil bl.a. være skoleledere Henrik Andersen (Øhavsskolen), Søren Hillers (Brobyskolerne), Stine
Kristiansen (Enghaveskolen), FMKs ungdomsråd, Susanne Sommer (Ungdomsskolen), Erling Krebs (VUC
Faaborg) og undertegnet.
Derudover vil der deltage en række andre skoleledere bl.a. rektor Jesper Vildbrad (Svendborg Gymnasium)
samt en række lokalpolitikere. Herunder borgmester Hans Stavnsager.
Arrangementet vil bestå af oplæg og efterfølgende debat.
Jeg håber meget at se mange fra gymnasiet og spred gerne budskabet.

Besøg af Folketingspolitikere fra Socialdemokratiet
D. 22/3 kl. 10.30 får vi besøg af Socialdemokraternes uddannelsesordfører Annette Lind og fynske medlem
Trine Bramsen til en snak med ledere, lærere og elever om gymnasiets fremtid. Der er begrænset pladser til
debatten men der er stadig mulighed for at tilmelde sig.
Fælles Biograftur for hele skolen
D. 13/3 kl. 12 tager hele skolen i Heliosbiografen for i samarbejde med CPH:DOX at se filmen ”Searching Eva”.
Arrangementet er en fællestime i forlængelse af årets tema om unge og den digitale verden. Biografturen
skal ses i sammenhæng med efterårets fællestime om ”din smarte telefon” og den devicefri uge i januar.
Jesper (og Morten)

2. Nyt fra Elevrådet
Brevkasse
Elevrådet har besluttet at oprette en fysisk brevkasse til alle former for input fra elever. Der vil snarest
komme yderligere information om dette.
Klassebilleder
Elevrådet arbejder på at hyre en fotograf til at tage klassebilleder dette forår. Der vil komme nærmere
information snarest.
FGE

3. ”Film på de skrå brædder” Faaborg Gymnasiums Musical 2019
Marilyn Monroe og Fru Møhge takker af
Så er det slut med ”Film på de skrå brædder” – den 11.
musical på Faaborg Gymnasium. Denne gang var det nu mere
en film-cabaret end en musical – med afsæt i fascinationen
af film i alle afskygninger blev der præsenteret alt fra Chaplin
til Titanic, Peter Plys, Olsen Banden og Pirates of the
Caribbean. Dette og meget mere blev serveret med et twist
uden smålige hensyn til, hvordan film og figurer nu præcis
viste sig på det store lærred. Der var nostalgiske gensyn med
de gode gamle dage blik og der var kig ind i en fremtid, hvor
alt kan gå helt af lave.
Der er blevet spillet, danset, grinet, sunget, skrevet, skrevet
om, prøvet, prøvet igen, svedt, kæmpet med kulisser,
kostumer, replikker, microportere, lyd, parykker, lys, sminke
og lange dage og aftener… Hårdt var det somme tider, og
øjnene var været små til sidst – men først og fremmest var
det SÅ sjovt! Det er sådan, at fællesskab og nye venskaber
opstår.

Og kom der nogen og så resultatet? Ja, det må man sige! Der var udsolgt igen og igen – men heldigvis også
plads i kantinen til ekstra stole.
Det gav publikum mulighed for at se nye facetter af elever fra Faaborg Gymnasium - hvad enten de gemte
sig i kolossale plastikdinosaurer eller jagtede pirater gennem den ganske kantine. Og hvem skulle have vidst,
at der både blandt ledelse, lærerstab og rengøringspersonale skjulte sig politievner, som når Ana, Jesper og
Morten foretog hårdhændede anholdelser af vaneforbryderen Egon Olsen?

Nu er lys og kulisser taget ned, kostumer hængt på bøjle, og de manglende afleveringer forhåbentlig ved at
være klaret. Kun enkelte vildfarne rekvisitter vidner om, at skolen har været på den anden ende, da den
lagde hus til ”Film på de skrå brædder”.
Men selv om det hele er pakket ned, står de gode oplevelser og venskaber tilbage. De kan holde længere
end luften i en plastikdinosaur.
Tak til alle, der leverede arbejde, fantasi og godt humør og ofrede både kræfter og nattesøvn på denne
verdenspremiere. Film skal ses i biografen, men – som man kunne se i januar måned på FG - nogen gang
også på de skrå brædder!
På musicalgruppens vegne
Kirsten Ladekjær Andersen

