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Nyt fra ledelsen
Genåbning og selvtest
Umiddelbart før påsken genåbnede gymnasiet for 3.g elever indendørs og efter påsken blev der åbnet op
for 50 % fremmøde for alle. Lige nu har afgangseleverne fået hævet deres tilladelse til fremmøde op til 80
%. Vi håber og forventer, at vi kan have alle på skolen samtidig inden alt for lang tid.
En forudsætning for fremmødet var to ugentlige test for alle. Vi har derfor som gymnasie skulle løfte en
helt ny og ukendt opgave, der bestod i at være testcenter for alle elever og medarbejdere.
Uddannelsesleder Maria og studiesekretær Anja blev i påske uddannet til supervisorer og har med stor
succes stået som ansvarlige for supervisering af ca. 200 test pr. uge. Vi nærmer os snart 1.000 gennemførte
test uden et eneste positivt svar. Vi har nu uddannet tre supervisorer yderligere og registrering af testsvar
udføres af vores kontorpraktikant Lene. Vi regner med at skulle løfte denne opgave minimum frem til
sommerferien.

Dødsfald
Onsdag d. 14/4 fik vi af politiet den triste besked at Sofus Rask Davidsen, 2.a var gået bort. Sofus havde
taget sit eget liv.
På dagen blev alle samlet til en fælles besked og efterfølgende var alle klasser samlet hver for sig med
lærere og ledere. Efterfølgende har vi afholdt en mindehøjtidelighed for Sofus, hvor vi plantede et træ som
minde.
Vi har været imponeret af vores elevers støtte og opbakning til hinanden i forbindelse med en så voldsom
begivenhed. Alle vores tanker går naturligvis til Sofus’ familie og venner.

Personalenyt
I forbindelse med tilrettelæggelsen af næste skoleår har vi ansat Charlotte Lybecker som
pædagogikumkandidat i fransk og dansk med opstart 1/8. Vi er i gang med at finde nye undervisere til en
række andre fag. En række af disse undervisere vil formentlig blive udlånt fra Svendborg Gymnasium.

Campus
Der er nu nedsat arbejdende udvalg under Campus Faaborg og gymnasiet deltager med Christian Brok i
eventudvalget og Kirsten Andersen i aktivitetsudvalget. Derudover er Maria Bundgård tovholder på
vejledningsudvalget. De første møder er afholdt i udvalgene og samtidig er der afholdt første møder
omkring gymnasiets delundervisning af 10. klasse.

Faaborg Gymnasium i medierne:
Om selvtest:
https://fyens.dk/artikel/video-s%C3%A5dan-tester-eleverne-sig-selv-det-er-meget-rart-selv-at-kunne-styrepinden-op-i-n%C3%A6sen
Aktuel debat om elevfordeling:
https://gymnasieskolen.dk/smaa-gymnasier-tre-spor-er-ikke-noedvendigvis-smaat
Om skolens gode arbejdsmiljø:
https://gymnasieskolen.dk/oeget-samarbejde-mellem-ledelse-og-laerere-gav-stoerre-tilfredshed

Ny kantineforpagter på FG
Faaborg Gymnasium nye kantineforpagter,
DinnerdeLuxe, har haft en periode med en række
Covid-19-relaterede benspænd, men vi håber, at
der i takt med at flere elever kan møde op, vil
komme gang i flere af kantinens initiativer.
Kantinen har forpligtet sig på at anvende
økologiske råvarer og undgå forarbejdede
madvarer. De har ligeledes fokus på
bæredygtighed, herunder at inddrage årstidens
frugt og grønt samt at undgå madspild.
Vegetariske og veganske alternativer samt retter
uden laktose og gluten vil komme til at indgå i
sortimentet.
Der vil med jævne mellemrum være skiftende
kulinariske temaer, hvor der fx vil blive serveret
retter fra bestemte lande.
Vigtigst af alt vil der være fokus på at producere
mad som forhåbentligt falder i elever og ansattes
smag.

Ny møbler
Skolen har modtaget 240 nye stole til undervisningslokalerne, og ud over at være mere komfortable at
sidde i, passer de godt ind i skolens nymalede undervisningslokaler. Stolene er designet med fokus på
ergonomi og komfort hvilket er vigtigt, selvom vi har fokus på at eleverne også kommer ud af lokalerne i
undervisningen.
Fællesområdet i A-fløjen har ligeledes fået et løft med nye møbler og udsmykning, og er nu klar til at blive
brugt af Klar til Film samt vores elever.

