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1. Nyt fra ledelsen 

Nyt bestyrelsesmedlem 

Da Gertrud Hvidberg-Hansen har fået job som direktør for Glyptoteket i København udtræder hun af 

gymnasiets bestyrelse. Som erstatning har vi den store glæde at kunne præsentere Julie Linn Milling. Julie 

er udpeget af bestyrelsen. 

 

I kan læse kort om Julie, der er tidligere student fra Faaborg Gymnasium, her: 

http://www.somelikeitreal.com/ 

https://dk.linkedin.com/in/julielinnmilling/da 

 

Omorganisering 

Efter Maria er vendt retur fra barsel, har vi gennemgået alle vores opgaver og lavet enkelte ændringer i 

opgavevaretagelsen og i samarbejdsfladerne. Alle ændringer er sendt ud i lectio og offentliggjort fysisk på 

kontoret og på lærerværelset. Vores helt store nye fokuspunkt er et nyt trivselsudvalg og generel meget 

større fokus på alle elever og klassers trivsel i og udenfor undervisningen. Derudover kommer der også øget 

fokus på kvalitetssikring og opfølgning på dette. 

 

NYHEDSBREV  

http://www.somelikeitreal.com/
https://dk.linkedin.com/in/julielinnmilling/da


Samarbejde med Svendborgskoler 

Der er udsendt pressemeddelelse onsdag d. 5/2 om afvist screeningsansøgning grundet Svendborg 

erhvervsskoles gæld men samarbejdet stopper på ingen måde endnu. Tværtimod har vi en lang række 

ønsker til samarbejde i det kommende skoleår. Der er allerede blevet drøftet tættere samarbejde omkring 

holdfordeling, pædagogiske samarbejdsprojekter omkring eksempelvis virtuel undervisning og konkrete 

faglige samarbejder i en række fag. Derudover fortsætter det tætte administrative fællesskab med 

Svendborg Gymnasium og vi skal også i gang med at se på om serviceafdelingerne kan hjælpe hinanden 

fremover. Drømmen om et campus med flere uddannelser i Faaborg er bestemt ikke droppet og vi arbejder 

tæt sammen med kommunen om en række muligheder samtidig med at vi i ledelsen undersøger samtidige 

alternativer. Vi har bl.a. planlagt en ledelsestur til Nordjylland i april for at se på to gymnasier med 

boliger/kostafdelinger.  

 

Skulle der komme en løsning på gældsproblematikken på Svendborg Erhvervsskole er forventningen at 

undersøgelsesarbejdet umiddelbart genoptages. 

 

Medarbejdertur 

Der er i årets budget midler til en personaletur, hvilket vi regner med kommer til at finde sted i september. 

Ledelsen planlægger turen men er frem til og med uge 8 åbne overfor eventuelle ideer og input. 

 

Mere musik på gymnasiet 

Vores musiklærer Liv har startet et samarbejde med kommunens musikskole for at give et bedre 

musiktilbud til vores elever. Derudover starter vi fra uge 8 morgensang hver uge og der vil blive arbejdet på 

at lave et fælles kor med Midtfyns Gymnasium. 

 

Klimatiltag 

I uge 10 afholder klima- og miljøudvalget en temauge med afsluttende fredagscafé og derudover har skolen 

søgt om midler til at sende udvalget til Grønland til næste skoleår. 

 

 

God vinterferie til alle! 

Maria, Morten og Jesper 

 

2. Udveksling med Lycée René Billères i Argèles Gazost, Sydfrankrig 

Fra d. 24. februar til 14. marts tager 6 elever fra 2.g franskholdet til Sydfrankrig for at tilbringe de tre uger 

på et fransk gymnasium og bo hos franske værtsfamilier. De bliver fulgt til Argèles Gazost af KH. P.t. er 

planen, at de selv rejser hjem d. 14. marts.  

https://rene-billeres.mon-ent-occitanie.fr/parcours-culturel-et-artistique-voyages-chorale-sorties-cine-

/echange-danemark/echange-avec-le-danemark-16211.htm 

MK er ledelsens tovholder i projektet. 

Formålet med udvekslingsprogrammet er selvfølgelig at styrke elevernes sprogfærdigheder og kulturforståelse 

i et autentisk miljø. 

https://rene-billeres.mon-ent-occitanie.fr/parcours-culturel-et-artistique-voyages-chorale-sorties-cine-/echange-danemark/echange-avec-le-danemark-16211.htm
https://rene-billeres.mon-ent-occitanie.fr/parcours-culturel-et-artistique-voyages-chorale-sorties-cine-/echange-danemark/echange-avec-le-danemark-16211.htm


Udvekslingsprogrammet er økonomisk støttet af Undervisningsministeriets pulje til fremme af fransk, og 

de penge vi har fået, vil kunne dække udgifterne, så eleverne kommer gratis afsted. 

De deltagende elever er: 

Jesper Tinghus Pedersen, 2.a 

Lisa Nørby Madsen, 2.a 

Aleksander Laurentiu Dubsky, 2.f 

Cecilie Sterup, 2.f 

Emily Rachel Holm Huth, 2.f 

Laura Fahrenholz Smith, 2. f 

På nuværende tidspunkt har eleverne haft den første kommunikation med deres franske værter via den 

franske skoles portal, hvor de har fået en brugerprofil og lavet en præsentation af sig selv på fransk. 

 

Der er genbesøg i Faaborg fra d. 24. august til 14. september. De franske elever bor hos deres danske 

partneres familier og følger undervisning på skolen. Der bliver også et program med et begrænset antal 

aktiviteter uden for skolen, f.eks. udflugter i lokalområdet. 

Vi er alle sammen meget spændte!       

 

MK og KH 

 


