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Nyt fra ledelsen 

 

Coronarestriktioner fjernet 

Den første februar blev de fleste coronarestriktioner fjernet og derfor forsvandt krav om mundbind, 

coronapas, opdeling af hold mm. Der har været mange smittede elever siden nytår og vi ser frem til at 

kurven for smittetallet knækker. Blandt medarbejderne har mange også været smittede men vi har været 

heldige med spredningen, så det kun i meget begrænset omfang har fået betydning for gennemførslen af 

undervisningen. Vi ser frem til et forår uden fokus på sygdom og restriktioner. 

Campus Faaborg 

Region Syddanmarks uddannelsespulje 

Kort før jul fik vi godkendt ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje og vi har derfor modtaget 

omkring 2.700.000 kr. til at udvikle Campus Faaborg de kommende tre år. Pengene skal bruges på fælles 

aktiviteter og begivenheder for alle elever på Campus, styrket samarbejde i campusudvalg og udvikling af 

endnu bedre brobygningstilbud til elever i Campus10. Målet er at fastholde flere unge i uddannelse, skabe 

et endnu stærkere lokalt ungemiljø og øge overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 
 

EUD i Faaborg 

Der er afholdt de første møder omkring ombygning af auditoriet til værksted, øvrigt lokalevalg til EUD og 

markedsføring. Vi er meget spændte på søgetallet til EUD og glæder os samtidig meget til at få unge 

mennesker på en erhvervsuddannelse i huset til august. 

 

NYHEDSBREV  



Elevtrivsel  

Inden jul deltog alle elever i den obligatoriske nationale elevtrivselsundersøgelse. Resultatet er gennemgået 

klassevis og ser overordnet pænt ud. 

Vi har derudover arbejdet grundigt sammen med elevrådet i efteråret for at finde på tiltag, der kan gøre 

det bedre at gå i skole på Faaborg Gymnasium og skabe en endnu bedre elevtrivsel. Derudover har ledelsen 

og studievejledere været til temadag omkring social og faglig trivsel efter corona og vi er tilmeldt endnu et 

lignende arrangement til april. Her er en række eksempler på konkrete tiltag i 2022, der gennemføres i 

samarbejde med elevrådet: 

1.  Mere indflydelse, mere ansvar og flere ressourcer til elevrådet. Der forventes flere arrangementer og et 

tæt samarbejde (minimum to månedlige møder) om trivsel mellem klassens elevrådsrepræsentant og 

klassens teamkoordinator (lærer) 

2. Større og bedre fester/cafeer med flere aktiviteter, nye tiltag og flere penge til festudvalget. Ved 

julefesten i december var der en række nye succesfulde tiltag og deltagelsen var meget høj. Der vil være 

flere nye tiltag ved festen i slutningen af februar og vi håber på endnu en fest med god stemning og mange 

deltagere. 

3.  Bedre skema - Alle nye 1.g elever får fri senest kl. 13.35 fredag næste skoleår. Der afsættes derudover 

flere moduler til fælles aktiviteter, læsevejledning mm. Der arbejdes lige nu på at gøre det samme muligt 

for 2.g og 3.g fra august. 

4.  Der bliver lagt et antal skrivedage ind i løbet af næste skoleår. Formålet er at mindske stress ift. at 

aflevere opgaver. 

5.  Lærerne skal snart drøfte muligheden for lektiefrie mandage, så der skabes tid til skriftligt arbejde (og 

socialt liv) i weekenden. 

6.  Fokus på at skabe mindre pres og stress i hverdagen for alle elever. Tematisering af strukturelt pres med 

besøg af Christian Hjortkjær den 22/9 

”Nyt” lærerværelse 

I den kommende tid vil de hvide vægge på lærerværelset blive malet som et af de sidste lokaler i den 

renoveringsrunde, som skolen har gennemført de seneste par år. Som en del af renoveringen vil gamle PH-

lamper blive taget op fra kælderen, og efter en ny omgang lakering vil de igen holde indtog i de lokaler, som 

sidst fik en større overhaling for næsten 20 år siden. 

Make Badminton Great Again! 

I forlængelse af Frank Hvams udsendelser på DR, som forsøger at få badminton tilbage på toppen hos 

danskerne, arrangerede vores idrætslærer Jeppe Hvam (ingen familiemæssige bånd til Frank) 

fyraftensbadminton for lærere og elever på Faaborg Gymnasium torsdag den 10/2. Tak for et hyggeligt 

arrangement, som forhåbentligt bliver en tradition på skolen.  

Strejke for seksualundervisning på Faaborg Gymnasium 

Elever på Faaborg Gymnasium deltog i den landsdækkende strejke for obligatorisk seksualundervisning i 

gymnasiet, som Sex & Samfund i fællesskab med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) havde 

opfordret til fra kl. 12.00 torsdag den 10. februar. 



På FG arrangerede Elevrådet og Bæredygtighedsudvalget strejken, der stod på fælles deltagelse i 

livestreamede oplæg arrangeret af DGS og Sex & Samfund og debat om emnet. Eleverne havde besøg af 

TV2-Fyn, som interviewede eleverne. 

Faaborg Gymnasium bakker fuldt op om, at undervisning i seksualitet, kønsidentitet, samtykke og grænser 

skal fylde mere i gymnasiet. Indtil det sker, glæder vi os til at høre, hvilke forslag Elevrådet og 

Bæredygtighedsudvalget har til, hvordan vi kan sikre, at disse emner kommer mere i spil på gymnasiet. 
 

Ledelsen 

 

 

Faaborg Gymnasiums basketballhold 
 

Faaborg basketball hold har den 8. februar deltaget i et regionalt 

basket stævne for B-række drenge. Holdet har siden skolestart 

2021 fået udarbejdet en velfungerende elevklub, med 2 faste 

træningsdage om ugen, klubudstyr, logo, seje kamptrøjer mm. 

Klubben er fuldstændig elevdrevet og har på kort tid vist et 

overskud i opstart af en ny elevklub samt et engagement i 

basketball. 

Alt dette kulminerede til regionstævne Syddanmark for 

gymnasieskoler, hvor Faaborg skulle spille mod Kolding, 

Haderslev og Tønder.  

De sydfynske drenge skulle i første kamp finde hinanden både 

defensivt og offensivt i en kamp med høj intensitet og intense 

nærkampe. De næste 2 kampe forbedres og forfines deres spil, 

som resulterer i en utrolig målrig kamp mod favoritterne fra 

Haderslev. 

Resultatet fra stævnet gav ingen podieplads, men gav en meget 

sjov og lærerig dag som har gjort holdet bevidste om egne 

styrker og svagheder.  

Med blod på tanden for at forbedre basket holdet, drager vi hjemad til den fynske muld og snakken blandt 

drengene går på hvordan de kan blive bedre til de næste kampe og til det fynske gymnasiestævne.  

En stolt og hæs lærer takker af for en god tur og ser frem til den næste. 
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