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1. Nyt fra ledelsen
Morten er kommet rigtig godt i gang med sit ledelsesarbejde og har kastet sig over en række opgaver.
Herunder blandt andet bygningsdrift og udarbejdelse af et nyt bredt aktivitetsudvalg. Morten varetager
frem til slutningen af maj stadig undervisning to dage om ugen på Middelfart Gymnasium.
Der venter ledelsen en række store opgaver i form af nyt system for tildeling af øvrige opgaver, nye
beregninger bag studieretninger samt en større justering af formen på grundforløbet efter påskeferien.
Der er i marts blevet brugt meget tid på samarbejdet med de to Svendborgskoler. Blandt andet to studieture
og en række møder. Der vil komme et særskilt nyhedsbrev om samarbejdet og medarbejderes
studietursoplevelser snarest.
Bestyrelsen har afholdt ansættelsessamtaler med ansøgere til rektorstillingen i denne uge og vi afventer
deres valg med spænding.
Der er sket en del i forhold til lokalt og politisk samarbejde i marts. Her er et lille udpluk:
Onsdag d. 13/3 afholdte skolen et debatarrangement om uddannelse i Faaborg med deltagelse af en række
skoleledere og politikere. Der var et fint fremmøde på ca. 70-80 mennesker og der var en god debat omkring
fremtidsdrømme for uddannelse her i byen. Vi er rigtig glade for at så mange lærere fra gymnasiet mødte
op og deltog.
Mandag d. 18/3 afholdt bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet blev godkendt. På mødet blev der derudover
drøftet Sophies fratrædelse, søgetal, tilpasningsproces og samarbejde/fusion.

Fredag d. 22/3 havde vi sammen med VUC besøg af Annette Lind og Trine Bramsen fra Socialdemokraterne.
Udover ledelsen deltog også en lærer og en række elever i en spændende snak om fremtidige udfordringer
for Faaborg Gymnasium og VUC i Faaborg. Vi er meget spændte på hvad et kommende folketingsvalg vil
betyde for vores skole.
Mandag d. 25/3 var skolen vært for en lokal støttegruppe. På mødet deltog ledelsen og en gruppe elever.
Der blev indgået aftaler om fremtidigt samarbejde omkring støtte til bedre transportmuligheder for elever
og hjælp til analyse af fremtidigt elevgrundlag for nye ungdomsuddannelser i Faaborg. Gruppen vil fremover
arbejde direkte sammen med eleverne om disse emner.
Onsdag d. 27/3 var skolen vært for et møde med Faaborg og Egn, der er et lokalt netværk af
erhvervsinteresser. Her blev drøftet fremtidige muligheder for samarbejde og lavet aftale om hjælp til at
undersøge lokale virksomheders behov for arbejdskraft ved eventuel oprettelse af erhvervsuddannelser i
Faaborg.
Derudover blev der denne dag også afholdt møde med Faaborg-Midtfyn kommunes nye
ungdomsuddannelseskonsulent Pia Schmidt. Pias opgaver vil i stort omfang være fokuseret på vores
samarbejde med skolerne i Svendborg.
Vi har i ledelsen besluttet af der fremover kun vil blive udsendt nyhedsbrev en gang månedligt. Dette vil altid
være sidste fredag i måneden.
Morten og Jesper

2. Biodiversitet på ny blomstereng ved Gymnasiet
Det er med stor glæde at projektgruppen bag projekt ”Biodiversitet” kan meddele at etableringen af en
blomstereng er blevet godkendt af skolens ledelse.
Da det udpegede areal faktisk ikke er ejet af Faaborg Gymnasium, men af Faaborg-Midtfyns Kommune, har
en godkendelse fra kommunen også været nødvendig. Den var nem at få, da Kommunen også støtter at
bevaringen af biodiversiteten understøttes.
Aage V. Jensen fonden, som ejer en stor del af de arealer de støder op til Gymnasiet, har også udvist
imødekommenhed og støtter projektet med kr. 2.500 til indkøb af blomsterfrø. De forudsætter dog at
tilskuddet er betinget af at Gymnasiet indsender billeder, der viser at det er eleverne der selv står for
såningen, så hermed er et ønske om, at I vil deltage i dette, givet videre.
Det bliver Pia Gommesen og Malene Bech Sørensen der som undervisere i henholdsvis Geo-Bio og Biologi,
vil stå for planlægningen og udførelsen af såningen. Det er tanken at i faget Biologi vil man følge op på om
etableringen af blomsterengen rent faktisk har en positiv effekt på biodiversiteten.
Placeringen er vist på billedet nedenunder. Der bliver små stier som fortsat vil være græsareal så man kan
gå op midt i engen og nyde lyden af summende insekter og duften af blomster. Det er vores service-chef
Klaus Bech, der som uddannet anlægsgartner, har designet arealet.
Anlæggelsen vil gå i gang allerede i løbet af april 2019 og vi vil prøve at få sat et kamera op så vi over det
næste halve år kan følge udviklingen. Det skulle meget gerne munde ud i en Time-lapse på et par minutter.

På vegne afrojekt-gruppen
Carsten Hunderup

