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Nyt fra ledelsen 

Campus-samarbejde 

Samarbejdet mellem parterne i Campus Faaborg samarbejdet fortsætter med planlægning og 

koordinering i de forskellige udvalg. Derudover er der sendt ansøgning til Region Syddanmark 

uddannelsespulje om støtte til en lang række aktiviteter. Eksempelvis fælles aktiviteter/events og bedre 

muligheder for at gøre brobygning for 10. klasse endnu bedre. 

 

Personalenyt 

Jens Juel Larsen gik på pension d. 30/9 efter en lang og imponerende karriere i gymnasiesektoren.  

Lene Albjerg Jensen er pr. 1/9 fastansat i flexjob på kontoret to dage om ugen.  

Lisbeth Jensen er pr. 1/11 ansat som årsvikar i historie og som ekstra læsevejleder. 

 

Oprettelse af studieretninger 

Alle 1.g elever har ønsket studieretninger og kun fire elever har ikke fået deres førsteprioritet. Der er 

blevet oprettet følgende studieretninger sammenlæst i to klasser: 

Biologi-kemi-idræt sammen med Matematik-Fysik-kemi i 1. ac 

Samfundsfag-engelsk sammen med Samfundsfag- matematik i 1.de 

 

1.g elever har afsluttet AP og NV prøver 

Alle 1.g elever har i uge 41 været til deres to første eksamener i form af en afsluttende mundtlig prøve i 

naturvidenskabeligt grundforløb og en skriftlig prøve i almen sprogforståelse. 

 

NYHEDSBREV  



Temamorgensamling om klima og bæredygtighed 

Som optakt til skolens arbejde med en ny politik for bæredygtighed blev der d. 7/10 afholdt 

temamorgensamling med besøg fra Klimabevægelsen. Efterfølgende samledes alle interesserede elever 

og startede arbejdet med ideer til en samlet bæredygtighedspolitik for skolen.  

Anti-krænkelsesudvalg elever 

Eleverne har nedsat et udvalg til at arbejde med udkast til egen anti-krænkelsespolitik inspireret af den 

nyligt vedtaget politik på området for personalet. 

 

Artikel i Altinget 

Her er link til artikel i Altinget ifm. elevernes valg af studieretning og politikernes kommende 

forhandlinger omkring vores økonomi:  

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rektor-ny-demokratisk-taxameterordning-er-afgoerende-for-

gymnasier-i-landdistrikterne 

 

Fællesarrangement med Mikkel Beha og Marian Midé Andersen 

Den 14/9 havde vi besøg af Mikkel Beha og Marian Midé Andersen der fortalte om deres mange rejser 

over vand til mange forskellige steder i verden. Der var en klar besked om at slippe skærmene og komme 

ud i verden. Derudover var der et meget stort fokus på bæredygtighed og klima som noget der alle steder 

i verden er en udfordring.  

 

 

 

Vi ser frem til d. 27/1 2022 hvor vi igen afholder et fællesarrangement med besøg af Christian Hjortkjær.   

 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rektor-ny-demokratisk-taxameterordning-er-afgoerende-for-gymnasier-i-landdistrikterne
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rektor-ny-demokratisk-taxameterordning-er-afgoerende-for-gymnasier-i-landdistrikterne


Vild med vilje dagen d. 29/9 

I forbindelse med årets naturvidenskabsuge vandt Faaborg Gymnasium i år prisen som årets 

festivalarrangør. Vi vandt prisen med vores heldagsprojekt for samtlige gymnasieelever og 10.klasse, hvor 

ca. 2 hektar af skolens udeområde blev omdannet til mere vild natur til gavn for biodiversiteten i 

området. 

 

 

 

Temamorgensamling om klima og bæredygtighed 

Som optakt til skolens arbejde med en ny politik for bæredygtighed blev der d. 7/10 afholdt 

temamorgensamling med besøg fra Klimabevægelsen. Efterfølgende samledes alle interesserede elever 

og startede arbejdet med ideer til en samlet bæredygtighedspolitik for skolen.  

 

Anti-krænkelsesudvalg elever 

Eleverne har nedsat et udvalg til at arbejde med udkast til egen anti-krænkelsespolitik inspireret af den 

nyligt vedtaget politik på området for personalet. 

 

Københavnertur 

Alle 3.g elever har været på tur til København tre dage i uge 41. Se billeder nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel i Altinget 

Her er link til artikel i Altinget ifm. elevernes valg af studieretning og politikernes kommende 

forhandlinger omkring vores økonomi:  

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rektor-ny-demokratisk-taxameterordning-er-afgoerende-for-

gymnasier-i-landdistrikterne 

 

Ledelsen 
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