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1. Nyt fra ledelsen 

Det nye skoleår 

Starten på det nye skoleår har naturligvis været præget af de nye retningslinjer ift. COVID-19 men heldigvis 

også af 73 nye glade og spændte 1.g elever samt glædeligt gensyn med alle 2.g og 3.g elever. Gennemførslen 

af undervisningen er tættere på det normale end før ferien og livet på skolen vender langsomt tilbage, 

selvom fester, cafeer og andre arrangementer stadig må lade vente på sig. 

 

Vi har budt velkommen til en række nye ansatte: 

Pia Bille Kristensen – i fagene psykologi og engelsk (delt med Landbrugsskolen i Korinth) 

Lene Bech Sanderhoff – 3-årig projektmedarbejder i Geo-Bio Science Center Syd. 

Elsebeth Andersen – rengøring 

Lene Leth Albjerg Jensen – praktikant i administrationen 

 

Fra Svendborg Gymnasium har vi i år følgende undervisere: 

Line Vest – Latin 

Margrethe Runge Sørensen – Psykologi 

Jens Rudkjøbing – Fysik 

 

NYHEDSBREV  



Og derudover et par kendte ansigter i nye stillinger: 

Christian Brok – fastansat i biologi og idræt (pædagogikum 2020-21) 

Ana Dubsky – nu som pedel 

Nathalia Rembiasz – rengøring på fuld tid 

 

Ledelsen på tur 

I forbindelse med arbejdet omkring et fremtidigt Campus Faaborg har ledelsen været på to ture for at tale 

om Campusdannelser og ungdomsboliger. Første tur gik til Campus Køge, hvor fokus især var campus-

samarbejde mellem selvstændige institutioner. Her fik vi en meget ærlig introduktion til muligheder og 

udfordringer ved et fremtidigt campussamarbejde.  

Anden tur var til Fjerritslev og Thisted med større fokus på boliger og især det såkaldte ”efterskole-

gymnasium” i Fjerritslev var til stor inspiration for os. Begge besøg var i fællesskab med Pia Schmidt, der er 

strategisk uddannelseskonsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. 

 

I kan se mere om begge steder her (det kan især anbefales at se på Fjerritslev College): 

https://campus-koege.dk/ 

https://www.fjerritslev-gym.dk/ 

 

Campus Faaborg 

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har besluttet sig for at gå videre med ideen om Campus 

Faaborg og i den forbindelse er næste skridt nu tilkendegivelser fra relevante aktører og derefter 

forhåbentlig planlægning af placering af 10.klasse og ungdomsskoleaktiviteter i sammenhæng med 

gymnasiet fra sommeren 2021. Der vil være tale om at kommunen flytter aktiviteten og ikke at Faaborg 

Gymnasium skal varetage den. Der har derudover også været frugtbare drøftelser med Svendborg 

Erhvervsskole og gymnasier omkring udlægning af grundforløb 1 EUD Byg til et kommende Campus 

Faaborg. Vi ser meget frem til første indledende møde d. 7/9 med en række relevante parter i forhold til et 

kommende Campus. Allerede nu er der tæt samarbejde med HF-VUC Fyn, Landbrugsskolen i Korinth og 

Svendborg Gymnasium om deling af undervisere, økonomi og arrangementer. Vi håber på, at dette 

samarbejde kan udvides med flere aktører til fremtidig gavn for borgerne i Faaborg. 

 

Maria, Morten og Jesper 

 

2. Velkommen til 1.g’erne 

Mandag den 10. august bød vi velkommen til 73 nye, glade ansigter. De er fordelt på tre grundforløbsklasser 

og den første dag mødte de deres teamkoordinator og deres tutorer på en dag fyldt med navneøvelser, 

informationer om IT, fag, lektier, afleveringer, Corona-regler og meget andet.  

 

Vores traditionelle teltovernatning med 1.g’erne måtte aflyses pga. COVID-19, men heldigvis kunne alle 

1.g’ere torsdag den 13. august tage til Millinge Klint sammen med tutorer og en flok lærere. Turen bød på 

madkonkurrence, hvor eleverne dystede om at lave den bedste 3-retters menu over bål/grill, et løb planlagt 

af tutorerne, hvor der blandt andet blev bygget høje tårne, badet, skrevet med blomster, skrevet og sunget 

sange, quizzet og meget andet.  

 

https://campus-koege.dk/
https://www.fjerritslev-gym.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 14. august mødte 1.g’erne ind til en formiddag med sociale aktiviteter med deres lærere på 

skolen. Her blev der blandt andet trænet hukommelse, spillet stigegolf, øvet kaste-gribe samarbejde og til 

slut spist is sammen med resten af skolen på en varm sommerdag.  

 

Nu har hverdagen meldt sig og der arbejdes på højtryk i de enkelte klasser med alt fra at opklare et mord i 

kælderen over grammatiske øvelser til opdigtede historier om Ulla, der er startet i 1.g, men som mødes af 

forskellige sociale sanktioner. 

 

Tak for en god introuge - nu glæder vi os til at følge jer i de næste 3 år! 

 

Maria og Morten 
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