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Nyt fra ledelsen 

Covid19 

Som alle sikkert allerede er bekendt med, er der indført påbud om mundbind på alle ungdomsuddannelser 

pr. 29/10. Vi har oplevet det helt uproblematisk at indføre og alle har samarbejdet fint om de nye regler. Vi 

er derudover i gang med at opgradere rengøringen igen, så smittefaren formindskes endnu mere.  

 

Opstart studieretninger 1.g 

Vi har oplevet stor tilfredshed med oprettelsen af studieretninger i 1.g og vi glæder os til at sætte de nye 

klasser i gang fra mandag d. 2/11. Der er 79 elever til start i de nye studieretningsklasser, hvilket er 7 mere 

end ved opstart i august. Der har været behov for at oprette enkelte ekstra hold udover det forventede. 

Heriblandt kan nævnes Musik A og Tysk B. 

 

Personalenyt 

1/11 siger vi farvel til Hanne Lundorff efter 30 år på Faaborg Gymnasium. Vi ønsker Hanne alt godt fremover. 

1/11 starter Jeppe Hvam som årsvikar i idræt og samfundsfag. Jeppe har tidligere undervist på Mulernes 

legatskole og Tornbjerg Gymnasium. 

Udover ansættelsen af Jeppe får vores anden årsvikar Pia Kristensen endnu mere undervisning i form af to 

engelskhold yderligere.  

 

NYHEDSBREV  



Brev til eleverne fra rektor 

Tirsdag d. 27/10 sendte rektor nedenstående brev til alle skolens elever: 

 

Kære elever 

 

I går aftes gik det for første gang for alvor op for mig, hvad det er I mister på grund af Corona og jeg er 

stadigvæk i chok! Jeg har indtil nu været med på, at det vel nok var synd og især for alle unge, uden for alvor 

at tænke videre over det. Samtidig har jeg tænkt meget, at vi jo alle går glip af en masse og derfor alle 

sammen er i samme situation. Pludselig gik det op for mig, hvor meget jeg egentlig tog fejl. Selvfølgelig er 

det heller ikke sjovt for os voksne eller for mindre børn, men unge rammes så meget mere voldsomt end alle 

os andre.  

 

Jeg stod i går aftes og lagde tøj sammen (det er sådan noget vi voksne bruger aftenerne på, når vi har 

arbejdet hele dagen). Imens jeg lagde tøj sammen, faldt jeg over forskellige musikvideoer på Youtube fra 

90erne (fra dengang jeg var ung). Da det i denne uge er 25 år siden det vigtigste musikalbum for mig i min 

ungdom udkom, så jeg det største hit som hedder 1979 og er udgivet af bandet The Smashing Pumpkins. 

Videoen er en lang hyldest til at være ung og handler ganske simpelt om venner, kærester, fest, musik og 

ikke mindst friheden og mulighederne. Alt det som I går glip af på ubestemt tid og som I er gået glip af længe 

allerede. Noget ingen af jer får igen på samme måde og som kun findes i jeres alder. Livet for os voksne er 

så meget mere rutinepræget og små børn ved stadig ikke, hvad der er normalt eller der kan forventes, men 

det ved I, uden dog at vide præcis hvad det er, I går glip af. For det er netop mulighederne og det ukendte 

og alle de åbne døre og det impulsive, som I går glip af og det er det vigtigste i ungdommen. Jeg kan huske, 

hvordan jeg sneg mig ind til fester på tre forskellige gymnasier og havde fantastiske aftener med venner, 

alkohol, frihed og muligheder. I får ingen gymnasiefester overhovedet. Jeg kan huske hvordan skolen skulle 

overstås, så det sociale for alvor kunne komme i gang. Skolen er det sociale højdepunkt for jer for tiden. Jeg 

kan huske, hvordan man var fuld og krammede og kyssede uden at overveje følger af nogle af delene. I har 

en konstant trussel hængende over hovedet, når I vil udøver de vigtigste dele af ungdommen – nemlig 

samværet med andre unge. 

 

For mig var ungdommen forrygende, forvirrende, fantastisk og fri, men for jer er den fastlåst, struktureret, 

regelbundet og uden frihed.  

 

Det er så sørgeligt og trist, og jeg tror aldrig, at vi andre helt kommer til at forstå det fuldt ud, for man kan 

kun være ung, når man er ung og man kan kun forstå ungdommen, når man er ung. Men jeg er glad for at 

være kommet i tanke om en lille del af det at være ung, selvom det gjorde mig meget trist.  

 

Jeg vil love, at vi gør os så umage som overhovedet muligt for at sikre den bedst mulige skolegang for jer 

midt i et af de største tab, man som menneske kan have. En tabt ungdom. 

 

Med sørgeligste hilsener 

Jesper 
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