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1. Nyt fra ledelsen
Gl. elevers fest
Årets fest for tidligere elever blev i afholdt d. 2/11 og rammen omkring festen var i år ændret, så der kun
kunne købes billet, der også dækkede middag. På trods af sene udmeldinger omkring billetkøb endte vi med
en større fest end de seneste år med over 200 gæster. Der var en rigtig god stemning og stor ros til det nye
koncept. Vi holder derfor fast i dette men kommunikerer næste år langt mere tydeligt og tidligere.
Stor tak til alle tidligere elever og de lærere, der mødte op og gjorde det til en rigtig dejlig aften.

Halloween
Endnu engang stor tak for en fantastisk og skræmmende aften d. 9/11. Stor tak til alle medvirkende elever
og lærere samt til vores ”skræmmer venner” og Det Rigtige Faaborg for at hjælpe til. Vi håber meget på
en gentagelse til næste år.

APV – Professional kapital
D. 4/11 deltog en række medarbejdere i den fælles landsdækkende opsamling på årets APV-resultater.
Vores store fremgang på en række områder binder Fyens.dk fint sammen med det lave frafald hos vores
1.g årgang: https://fyens.dk/artikel/bedst-i-hele-landet-trivslen-i-top-p%C3%A5-faaborg-gymnasium

Pædagogisk dag og spilarrangement
Stor tak til hele personalet for medvirken i en spændende pædagogisk dag d. 6/11. Dagen var delt i to, hvor
den første omhandlede virtuel undervisning og anden del omhandlede handlingsplan for arbejdsmiljø. Efter
det faglige program trænede en stor del af medarbejderne vores pædagogiske fokuspunkter igennem
strategispil og efterfølgende middag. Det bør nævnes at ledelsen vandt et af spillene overlegent, hvorimod
sejren glippede i det andet spil på trods af tilbud om ekstra feriefridage mm. undervejs i spillet.

Elevtrivselsundersøgelse
D. 13. og 14. november gennemførte Janne og Jesper årets elevtrivselsundersøgelse. Undersøgelsen er i år
landsdækkende og vi afventer svar først i det nye år.
/Ledelsen

2. FG-elever fik flotte placeringer i landsdækkende aktiespil
I erhvervsøkonomi har vi siden midt i september deltaget i et landsdækkende aktiespil, som varede til den
20. november. Der var 52848 deltagere i spillet, hvor der både var professionelle, og hobbyinvestorer med.
Her havde vi lavet et samlet hold med 50 deltagere fra to EØ-hold på SG og et EØ-hold på FG.
De unge mennesker fra FG klarede sig rigtigt godt og 5 elever fra FG-holdet sluttede endda i top-10:
Kasper Timming, 3d blev nr. 3, Johannes Petersen, 3d blev nr. 4, Sebastian Sterup, 3a blev nr. 5, Mathias
Madsen, 3d blev nr. 7 og endelig havde vi Freja Theodorsen, 3e blev nr. 10.
Super flot og stort tillykke!
LM

