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1. God sommer!
Tak for en dejlig afslutning på skoleåret, hvor vi fik sendt 52 glade studenter ud i verden. På trods af det
underlige og meget anderledes forår endte det alligevel med en festlig og mindeværdig afslutning.
Vi ser frem til at byde 73 (dags dato) nye forventningsfulde elever velkommen første skoledag d. 10/8.
Derudover starter der 2 nye elever i de kommende 2.g klasser.
Vi ønsker jer en god og meget velfortjent sommerferie og ser frem til et spændende og forhåbentligt mere
roligt skoleår på Faaborg Gymnasium.
God sommer!

2. Nyt fra ledelsen
Oversigt over nyt personale på FG, august 2020
Vi har fastansat Christian Brok i biologi og idræt og han går i pædagogikum fra skoleårets start med Anja og
Malene som vejledere. Derudover har vi ansat Pia Kristensen i psykologi og engelsk. I første omgang skal
Pia undervise 2.g psykologi hos os og i engelsk på Landbrugsskolen i Korinth.
Lene Bech Sanderhoff (LBS) ansættes på deltid i en 3-årig periode som projektkoordinator på Geo-Bio. Dette
er blevet muligt efter Novo har doneret ca. 3 millioner kroner til at fortsætte projektet yderligere tre år.
Lene vil få arbejdsplads på gymnasiet.
Fra Svendborg Gymnasium kommer følgende undervisere:
Jens Rudkjøbing (JU) – Fysik (barselsvikar for KN i efteråret og fra november 1.g fysik)
Line Vest (LVE) – Latin - 3.g valghold
Margrethe Runge Sørensen (MRS) – Psykologi - 3.g valghold.
I teknisk serviceafdeling er Florentina Anemaria Dubsky (FD) ansat som teknisk serviceassistent. Ana har de
seneste år arbejdet med rengøringen på skolen, men har nu lyst til at prøve kræfter med andre opgaver, og
det er vi meget glade for. Vi har ligeledes ansat Elsebeth Andersen som rengøringsassistent pr. 1. august.

Planlægningsdage
Onsdag d. 5. august mødes vi alle efter en velfortjent sommerferie. Vi starter dagen med fælles morgenmad
kl. 8.30.
Onsdag d. 5/8

Torsdag d. 6/8

Fredag d. 7/8

Kl. 8.30
Velkomst og fælles morgenmad

Kl. 9.00 – 11.30
Dagens tema: Metode i fagene
Oplæg ved Esben Nedenskov
Petersen (SDU): ”Den
videnskabelige basismodel”.
Efterfølgende arbejder alle med at
udarbejde konkrete lektioner, hvor
anvendelse af metode i faget
indgår.

Kl. 8.30 – 11-30
Faggruppemøder

Kl. 12-13
Drengeudvalgsmøde

Kl. 18-20
Fællesspisning

Kl. 9.30 -11.30
Dagens tema: Ud af klasserne –
eksternt samarbejde.
Oplæg ved Lars Hansen og Malene
Dinesen (Svendborg Gymnasium):
”Hvordan etableres et eksternt
samarbejde”.
Efterfølgende vil Lars og Malene
hjælpe alle med at få kontaktet
eksterne parter.
Fælles frokost kl. 11.30
Kl. 12-13
AP og NV møder
Kl. 13-14
Trivselsudvalg
Kl. 14-15
Pædagogisk udvalg

Kl. 13-15
Teamkoordinatorer plus tutorer
om opstart

Kl. 12 - 17
Kollegatur omhandlende tog og
dyr
Kl. 17-18
Badning og bobler i Faaborg

Programoversigt med mødeplan bliver lagt ind i Lectio, så I har mulighed for at orientere jer i jeres kollegers
mødeplaner, hvis I skal planlægge andre møder med hinanden på dagene. Nedenfor er vores udkast til de
tre dage – med forbehold for ændringer. Morten er i gang med at planlægge en meget interessant
kollegatur fredag eftermiddag.

Vedr. praktiske informationer om det kommende skoleår
Skemaet for næste skoleår er åbent, men der kan forventes ændringer foretaget i starten af august.
Opgaveporteføljer, årsplan samt det store oversigtsark er tilgængeligt på opslagstavlen og i Lectio. I bedes
orientere jer i arket samt i årsplanen. Janne bliver i det kommende år ansvarlig for at uploade nye versioner
og skabe struktur omkring de informationer, der kommer ud omkring dette.
Feriefridage:
Der er mulighed for at indgive ønsker om feriefridage for hele skoleåret 2020-21 frem til onsdag d. 12.
august. Det vil være muligt at indgive ønsker om 5 sammenhængende feriefridage i det kommende skoleår.
Har man ingen særlige ønsker til placeringen af feriefridagene, afholdes de i uge 7.
/Ledelse og sekretariatet

3. Rygeforbud
Pr. 1/8 er det ikke længere tilladt at ryge i skoletiden for eleverne og snus er også forbudt. Vi har ifølge
nye studie-ordensregler mulighed for at anvende sanktioner ved overtrædelse. Der er endnu ikke et
forbud for medarbejdere, da dette skal drøftes på førstkommende møde i samarbejdsudvalget.

4. Campus Faaborg
Der er inviteret til indledende møde med deltagere fra Faaborg-Midtfyn kommune, FGU, Landbrugsskolen
i Korinth, Erhvervsskolen i Svendborg, HF-VUC Fyn og SOSU Fyn d. 7/9. Her skal drøftes fremtidige
muligheder for campusdannelse i Faaborg.
Ledelsen tager på inspirationstur omkring ungdomsboliger til Køge d. 17/8 og til Fjerritslev og Thisted d.
19/8. Begge dage er sammen med Faaborg-Midtfyn kommune og boligselskabet Domea.

5. Fysiske ændringer på skolen
Der er bestilt nye møbler til fællesrummet i kælderen ud for IT samt tre klassesæt nye stole til A fløjen. Vi
håber på at gøre dette klar inden skolestart. Derudover forhandler vi allerede om følgende mulige
ændringer:

-

Nyt drivhus for enden af A fløjen
Ny flisebelægning og beplantning foran gymnasiet
Solceller til opsætning på taget af hallen

I efteråret forventer vi derudover at få lavet nyt ventilationsanlæg på skolen.

