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1. Nyt fra ledelsen
Tak for en god opstart
Mange tak for en rigtig god opstart på skoleåret 2019-20 - både på kontoret, blandt lærerne og med nye og
gamle elever. Det har især været dejligt at opleve, hvor godt I alle har taget imod de nye 1.g elever. Vi håber,
at alle er kommet rigtig godt i gang.

Lidt om samarbejde eksternt
Der har efter sommerferien været afholdt møde mellem rektorer/direktører for de to Svendborgskoler og
os for fortsat at drøfte vores eventuelle fremtidige samarbejde/fusion - nu med en ny minister, der ikke har
helt den samme holdning til fusioner som den forrige. Der afholdes møde i STUK under ministeriet
(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) d. 27/9, og vi er meget spændte på deres udmeldinger om økonomi
og den nye ministers holdning til os på Sydfyn.

Derudover har vi været til fælles møde i Region Syddanmark omkring deres støtte til processen omkring en
eventuel fusion. Vi har modtaget lige over 1.000.000 kr. til at finansiere mødeaktivitet og undersøgelser af
elevgrundlag, kultur mm.
Jesper har været til møde med Landbrugsskolen om et lokalt samarbejde, og der var en positiv tilgang til et
eventuelt fremtidigt samarbejde omkring lokale arrangementer for unge.
Der er planlagt møde med det nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i starten af oktober. Mødet skal
omhandle overgang mellem FGU og os eller den anden vej.

40-års Jubilæum
Vi ser frem til at afholde skolens 40-års jubilæum fredag d. 20/9 kl. 14-17. Arrangementet vil foregå som
åbent hus for alle interesserede. Der vil være en udstilling fra skolens arkiver, korte indslag fra tidligere og
nuværende elever, kaffe og kage samt mulighed for at købe øl/vand. Der er udsendt invitationer via
Facebook, lokale medier samt personligt til en række personer. Vi håber meget på at se så mange af jer som
muligt.

Udendørsarealer/klima
Vi håber, at alle har bemærket, at Klaus, Ebbe og Heine har knoklet for at gøre vores udendørsarealer ekstra
pæne. Der er også blevet malet sokler, og cykelskurene bliver også malet den kommende tid. Vi undersøger
efter drøftelse med elevrådet mulighederne for at forbedre undervisnings -og opholdsmulighederne
udendørs. Dette vil I høre mere om snarest. Alt dette skal naturligvis ses i sammenhæng med ønsket om i
højere grad at få undervisningen til at fungere uden for klasselokalerne.

Oprydning
Der skal lyde en stor ros til de fleste lærere og elever for at være gode til at holde skolen pæn og ren.
Meldingen fra vores service- og rengøringsafdeling er, at lokalerne for det meste efterlades uden affald og
med ophængte stole, hvis der ikke er undervisning i det efterfølgende modul. Ligeledes er eleverne generelt
blevet bedre til at holde lokaler og fællesarealer pæne, - så tak for det.

Tidligere lærer på FG, Gitte Ladegaard er død
Gitte Ladegaard, som gik på pension i 2018, døde som følge af sygdom den 14. juli. Hun var en markant
lærer og god kollega igennem en menneskealder, og desværre kom hun ikke til at opleve et langt otium. Vi
er taknemmelige for den indsats hun ydede for Faaborg Gymnasium. Vi henviser i øvrigt til den fine nekrolog
skrevet af tidligere rektor, Claus Jensen. Link
Æret være Gittes minde.
Morten og Jesper

2. Introforløb for de nye 1.g’ere
Mandag den 12. august havde de nye 1.g’ere første skoledag. For mange er skiftet til en tilværelse som
gymnasieelev en stor omvæltning, hvilket også kunne spores hos mange af de nye ansigter på denne dag.

Efter rektors velkomst og introduktion til skolen blev eleverne delt ud i deres grundforløbsklasser, hvor de
lærte deres teamkoordinator (lærer med klasselærerfunktion) samt vores fantastiske tutorer fra 2.- og 3.g
at kende.
De følgende to dage blev der afholdt undervisning, der blev taget billeder til Lectio og forberedt introtur
sammen med tutorer og teamkoordinatorer. Torsdag blev 1.g’erne efter en fælles morgenmad for hele
skolen sendt afsted på introturen til Strynø. På trods af et vedholdende regnvejr var humøret højt blandt
eleverne.
Tutorerne havde blandt andet lavet et orienteringsløb med poster forskellige steder på øen, og om
aftenen var der arrangeret modeshow, aftenbadning og snobrød ved bålet. Selvom vejret drillede, forløb
turen som den skulle, og der skal lyde en stor tak til vores veloplagte tutorer.

Elevernes første tid på skolen blev markeret med introfesten den 23. august, hvor 1.g’ere sammen med
deres forældre var inviteret til fællesspisning og informationsmøde. Klokken 20.30 blev forældrene sendt
hjem, og de nye elever fortsatte festen sammen med 2.- og 3.g.

3. Fiskeoptælling i Sundsøen
Eleverne fra 2.c fik en superfangst ved den årlige fiskeoptælling i Sundsøen: Gedde på 88 centimeter og
4,29 kilo.
”På en bestemt dag hvert evig eneste år - altid i uge 34 - bliver deres ellers fredsommelige liv i søen
forstyrret. Så bliver de fisket op, hevet på land og befamlet af en flok unge, håbefulde - nogle måske lidt
skræmte - gymnasieelever, der som en del af biologiundervisningen skal tjekke, hvordan fiskebestanden i
søen har det.”
Læs mere her: Ugeavisen Faaborg 23. august 2019

4. Medarbejdertur
Fredag den 8. august tog skolens personale på en medarbejdertur med det formål at knytte skolen tættere
til lokalområdet samt at lære potentielle samarbejdspartnere at kende.
Arrangementet startede med et besøg i Falsettens nye lokaler. Til de, der ikke kender Falsetten, er det et
spille- og samlingssted for mange unge i Faaborgområdet – herunder mange af vores elever.

Næste stop var Frølageret på Faaborg Havn, hvor direktør for Øhavsmuseet, Peter Thor Andersen, fortalte
om planerne for det nye Øhavsmuseum, der bl.a. kommer til at indeholde et besøgscenter for Geopark
Sydfyn.
De næste to stop på medarbejderturen stod på havevandringer. Først hos familien Egelund, hvor vores
tidligere elev Frida (og datter i huset) fortalte om selvforsyning og serverede smagsprøver fra haven,
dernæst hos familien Berner på herregården Holstenshuus, hvor Ditlev Berner fortalte om havens udvikling
fra starten af 1700-tallet til i dag.

Turen sluttede med en dukkert ved Faaborg Havnebad og fællesspisning.

5. Sprogdag 2019
På Faaborg Gymnasium er vi vilde med sprog! Igen i år sætter vi fokus på sprog ved at afholde en sjov og
udfordrende sprogdag med sproglige aktiviteter rundt på skolen. Sprogdagen afholdes fredag d. 13.
september kl. 8.30-14, og foregår i skolens kantine og i diverse klasselokaler.
I år deltager elever fra Enghaveskolen (8. klasse), Vestermarkskolen fra Vester Skerninge (8. klasse), Vester
Skerninge Friskole (9. klasse) og Øhavsskolen (9. klasse), hvilket er i alt 115 elever. Derudover deltager alle
elever i 1g, og dermed ender vi med 171 elever, som er klar til en lærerig dag med sprog.
Eleverne inddeles på blandede hold og skal dyste på 6 sprogposter i forskellige
discipliner indenfor fagene spansk, fransk, tysk, engelsk, latin. Den 6. post er en
international post, hvor elever skal anvende deres viden om flere af sprogene.
Ude på posterne vil elever fra 2g og 3g være og hjælpe med at afvikle
konkurrencerne. Udover de 6 sprogposter vil der være en sprogcafé i skolens
kantine med forskellige aktiviteter. Dagen afsluttes i kantinen med
præmieoverrækkelse og ”sprogkager” til alle. ☺
Vi glæder os rigtig meget til en spændende og aktiv dag med sprog.
Mange hilsner
Anna, Lise, Kirsten O, Simon, Stine og Elouise

6. Alpeløb 2019

