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1. Nyt fra ledelsen
40-års jubilæum
Stor tak for deltagelse i skolens 40-års jubilæum. Vi var glade for den fine deltagelse og havde indtryk af, at
alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi ser frem til at holde en stor fest om 10 år.

Ledelsen på økonomistyringskursus
Vi deltog begge d. 24.-25. september i et kursus om økonomistyring for ledelser arrangeret af Danske
Gymnasier. Hvis I er i tvivl om hvordan likviditetsregnskab opgøres ud fra resultatopgørelsen eller lignende
er i velkomne til at komme og teste os i dette.

Undervisningssamtaler 1. runde i år
Stort set alle lærere har deltaget i første runde af undervisningssamtaler i september og i ledelsen
gennemgår og drøfter vi alle vores indtryk på næstkommende ledelsesmøde. Der er i høj grad blevet drøftet
virtuel undervisning, spil og aktiviteter ud af klassen. Vi er i ledelsen meget glade for det store stykke
arbejde, der er blevet lagt i at udforme spændende undervisning indenfor disse områder. Vi ser frem til at
fortsætte arbejdet med disse temaer lang tid fremover.

Et meget aktivt elevråd
Vi har været meget glade for det engagement elevrådet har udvist i starten af dette skoleår. Især deres
arbejde omkring livsglæde/trivsel/samvær er imponerende. Derudover er elevrådet også med i drøftelser
omkring udendørs undervisningslokaler og starter snart en kampagne omkring rygning, snus og alkohol.
Elevrådet er også i gang med at hjælpe skolen med markedsføring igennem tekst til radiospots. En del elever
fra elevrådet arbejder også sammen med Faaborg-Midtfyn kommune i deres store kvalitative undersøgelse
af hvilken vej unge i grundskolen ønsker uddannelsesmæssigt.
Morten og Jesper

2. Friluftslivs-tur med 2g’erne
For første gang siden vi begyndte at have friluftsliv med som et forløb i idræt, har vi været på
overnatningstur i shelter. Først med 2.ae fra d. 11.9 til d. 12.9 og siden med 2.cf fra d. 19.9 til d. 20.9.
Stedet var perfekt: Millinge Klint Shelterplads! Kun 8 km herfra (en lille rask cykeltur for alle de unge friske
mennesker) og super indrettet – også når det silede ned med regn – fordi der var et rigtig fint og stort
bålhus, der både kunne bruges til fælles hygge om bålet samt storkøkken ved aftensmadstid, morgenmad
og frokost. Og så var vi alle fordelt i forskellige hyggelige sheltere, hvor man både kunne råhygge på 1. sal
samt gemme sig lidt, når der skulle laves alt for aktive aktiviteter eller ryddes op!
2.ae var på tur først, så deres tur skabte erfaringer, man så kunne bruge til at organisere tur nummer 2 lidt
skarpere – så ros til 2.ae: de tog det rigtig pænt! Både at det regnede en del, og at der var lidt ting, vi lærere
ikke lige havde helt skarpe svar på.
Vores overordnede mål med turen var at brede friluftslivsforløbet ud til at indeholde mere end blot kajak,
mountainbike og orientering, så selve overlevelsen i naturen kunne komme mere i fokus og forhåbentlig
lære alle om de fede ting, det faktisk indebærer.

Og man må sige at 2.ae så sandelig havde blod på tanden mht. hvilke måltider, de planlagde at lave derude:
der blev kokkereret spændende retter og ikke bare de letteste, f.eks. Brændende Kærlighed med mange
kartofler over bål i lang tid og masser af bacon! Utroligt projekt som faktisk lykkedes rigtigt fint. Andre fik
lækker vegansk Spaghetti Carbonara og andre igen lækre gryderetter med mange grøntsager og kylling. Et
vigtigt læringsmål på turen var at finde ud af at bruge et trangia sæt, og det tror vi faktisk, alle er med på
nu – selvom det viste sig at være svært at holde styr på alle de små dele.
Udover madlavning samt oprydningen bagefter med praktisk samarbejde i grupperne var programmet en
række aktiviteter, der alle havde noget med natur at gøre og om formiddagen før hjemturen afsluttede vi
med en slags adventure race, hvor de konkurrerende hold måtte stille med deltagere med forskellige
”frilufts-evner” og så konkurrere mod de andre hold. Super gejst da vi først var kommet i gang, men måske
lidt svært at finde frivillige til de våde aktiviteter.
På første tur druknede et par eftermiddagsaktiviteter i regn, men blev transformeret til bålhygge og tidlig
start på madlavningen – hvilket viste sig at være rigtig heldigt i lyset af de store ambitioner med maden.
2.cf fik det bedste vejr og nåede derfor alle planlagte aktiviteter: bagning af chokoladekage i appelsiner i
bålet, lydløs snigning gennem skovbunden, øvelser på mountainbike og øvelser i Grønlænder vending i
kajak osv..osv. og fik i øvrigt masser af brændte skumfiduser mellem Mariekiks og chokolade.
Herligt var det at opdage at alle klasser heldigvis har nogle praktisk anlagte friluftsmennesker, der bare kan
det der med at tænde bål og holde det kørende, så alle har varme og hygge. Dem skylder vi alle en stor tak
for den ekstra indsats for alles bedste!
Vi lærere synes, at det har været nogle rigtigt gode ture, og at den læring, man kan få der, er vigtig – nok et
mål med turen var jo nemlig at vise de unge mennesker, hvad naturen kan og hvad vi kan i den og så håbe
på, at de selv får mod på og lyst til at drage ud på lignende ture i fremtiden. Vi fik kun lavet en introduktion
til friluftsliv, men det var vel også meningen.
Christian, Anja og Hanne

3. Elevrådets ”Livsglædeuge”
Elevrådet afholdt i uge 38 Livsglæde-uge på gymnasiet.
Det blev en uge fyldt med masser af godt humør, GRATIS
kaffe/the og chokolade. Ugen bød yderligere på
forskellige livsglæde-tiltag, en quiz i KAHOOT og ugen
kulminerede i Jubilæumsfest fredag eftermiddag.
Link til pressedækning af Livsglæde-ugen:
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Fagys-fem-fede-forfaellesskabet/artikel/3381539
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/De-fembud/artikel/3381538

