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1. Nyt fra ledelsen
Bestyrelsesmøde
Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 3. december, hvor budget for 2020 blev godkendt. Budgettet viser
efter endelig vedtagelse af den nye finanslov et overskud på lige over 300 t. kr. Der er taget udgangspunkt
i et optag på to nye 1.g klasser og budgettet medfører ingen tilpasningsproces.
På mødet blev der derudover drøftet mulighed for at gå videre i processen med at undersøge muligheder
for omlægning af lån samt etablering af solceller på taget af idrætshallen.
Samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole (SESG) og Svendborg Gymnasium (SG) blev også drøftet på
mødet.

Dea workshop
D. 5. december holdt Jesper sammen med Jesper Vildbrad (SG) og Anne-Marie Aagaard (SESG) workshop
omkring processen henimod en fusion ved Tænketankens DEAs store årlige topmøde omkring
ungdomsuddannelserne. Der var god respons og stor forståelse ift. vores udfordringer fra de mange
deltagere.

SIP
Morten og Jesper deltog d. 16. december i SIP (Skoleudvikling i Praksis) omkring trivsel. Der var en række
gode ideer og vi kommer til at arbejde videre med at have fokus på elevernes trivsel i hele foråret. Elevernes
svar på årets trivselsundersøgelse vil blive fremlagt efter nytår.

Nye møbler
Vi har indkøbt nye møbler til det første fællesområde i A fløjen og derudover to nye sæt stole til
klasselokalerne i A fløjen. Indretningsplanerne er udarbejdet i samarbejde med ScanOffice, som vi også har
drøftet flere indretningsløsninger med. Vi regner med at gå videre med flere områder på skolen efter nytår.
De nye møbler forventes leveret i januar. Derudover ønsker vi at få malet en række lokaler samt alle døre
og karme i A fløjen i foråret 2020. Jesper drømmer også om at få malet hallen indvendigt…

Ebbe og Lise
Når vi vender tilbage efter nytår, vil Ebbe være gået på pension og Lises barselsvikariat være slut. Vi vil
derfor gerne sige kæmpestort tak for jeres store indsats for Faaborg Gymnasium.

Maria
Maria vender tilbage fra barsel d. 21/1 2020 og det glæder vi os helt vildt til. Vi har efterhånden udarbejdet
en meget lang ”Når-Maria-vender-tilbage-liste”.
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Tusind tak for det gode samarbejde i hele 2019.
/Morten og Jesper

2. Nyt fra skolens bibliotek
Faaborg Gymnasium tilbyder i 2020 lærere og elever adgang til flg. licenser:
Infomedia: Artikler fra danske aviser og en del danske tidsskrifter og magasiner
Faktalink: Overskuelige artikler om alle mulige emner. Links og henvisninger til videre læsning. God til
baggrundsviden til opgaver.
Forfatterweb: Forfatterleksikon med artikler om danske og udenlandske forfattere, temaer, genrer og
perioder
Litteraturtolkninger (NY): Litteraturtolkninger giver overblik over henvisninger til litterære analyser i bøger,
antologier, aviser og tidsskrifter
Ny gratis pakke fra UNGLI
Fra Britannica: Britannica School + Britannica Academic
Fra Gale Engage: Gale in Context: High School [tidligere Student Resources in Context]
Fra EBSCO: Masterfile Premier
UNGLI = Ungdomsuddannelserne Licensservice under det Det Kgl. Bibliotek
Licenserne i den gratis pakke er et rigtig godt tilbud - der kommer nye links skolens hjemmeside og mere
information efter nytår.
Lilian Hansen, bibliotekar på Faaborg Gymnasium

