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Nyt fra ledelsen
Oprettelse af studieretninger
Der er blevet oprettet studieretninger for alle 1.g elever. Følgende klasser er oprettet til start 1/11 2020:
1. EM (International politik (E) 24 elever og kunst (M) 8 elever) i alt 32 elever
1. AD (Science (A) 15 elever og Politik og Økonomi (D) 9 elever) i alt 24 elever
1. C Science Life - 22 elever.
Vi er meget glade for igen at kunne oprette en musikstudieretning efter flere års fravær. Kun fem elever fik
ikke indfriet deres førsteprioritet, hvilket er meget positivt i betragtning af skolens størrelse.
Status på 1.g klasserne er at vi nu har 78 elever (72 startede i august) og stadig ingen frafald.

Aflyste studieture og medarbejdertur
På grund af nye anbefalinger fra BUVM er både studieture til udlandet, samt ture til København aflyst dette
efterår. Hvorvidt det bliver muligt at rejse til foråret, overvejes i januar. Medarbejderturen i slutningen af
oktober er i sympati med aflysningerne for eleverne også aflyst.

Campus Faaborg
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har d. 6/10 vedtaget at flytte 10. klasse samt
ungdomsskoleaktiviteter til Campus Faaborg fra august 2021. Derudover er Svendborg Erhvervsskole i gang
med processen omkring ansøgning om at oprette uddannelsessatellit, der udbyder EUD Grundforløb 1 i
forbindelse med Campus Faaborg. Der udarbejdes udkast til forretningsorden og overblik over
samarbejdsområder til næste Campusmøde, der finder sted d. 30/11. Vi regner med at tage på
inspirationstur til Frederikssund sammen med kommunen i løbet af november.
D. 30/10 afholder elevrådet campusdag for alle gymnasiets elever, hvor der skal udarbejdes ideer til fælles
arrangementer eller samarbejdsområder.

Covid19
Udover ovennævnte aflysninger har vi haft kraftigt fokus på at få alle elever til at holde fast i at overholde
afstandskrav og anbefalinger ift. håndhygiejne. Det er en svær opgave og vi er glade for lærernes opbakning
til kravene. Der er udvalgt en gruppe elever samt to lærere, der i uge 43 deltager i interview med en lille
virksomhed, der udarbejder kampagner ift. adfærd. Vi håber at dette samarbejde kan hjælpe os med at
holde fast i den korrekte Coronaadfærd hos alle.

Personaleændringer
Elsebeth Andersen har desværre besluttet at stoppe som rengøringsassistent på Faaborg Gymnasium. Vi
ønsker hende held og lykke fremadrettet. I stedet har vi ansat Elvira Canizar som sideløbende med at holde
vores skole pæn er i gang med at læse på VUC. Tag godt imod hende!
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