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Nyt fra ledelsen 
 

Ændringer i bestyrelsen 

Ved sidste bestyrelsesmøde sagde vi farvel til både formand Jens Oddershede og næstformand Søren 

Brandi. Begge har deltaget i bestyrelsesarbejdet igennem otte år og har haft en enorm betydning for 

skolen både driftsmæssigt og eksternt politik. 

 

Samtidig blev der valgt nye medlemmer samt nyt formandskab. Bestyrelsen ser derfor fra d. 1. maj sådan 

her ud: 

 

Formand: Lars Porskjær Christensen (Institutleder SDU) 

Næstformand: Julie Linn Milling (Executive producer Film Fyn og mor til Birk i 1.g) 

Siggi Wünsche Krisoffersen (Vicekommunaldirektør Faaborg-Midtfyn kommune) 

Ole Filstrup Pedersen (Kommunalbestyrelsen Faaborg-Midtfyn kommune) 

Eva Berner (Direktør hos FOCUS Advokater - mor til Augusta i 2.g) 

 

Lærerrepræsentanter: 

Mille Nygaard Drejer 

Kristian Hartvig Pedersen (stemmeret) 

 

Elevrepræsentanter: 

Alberthe Veggerskilde (stemmeret) 

Alma Folke Olsen 

 

 

NYHEDSBREV  



 

Jesper Hasager Jensen (sekretær for bestyrelsen uden stemmeret) 

Maria Bruun Bundgård (referent uden stemmeret) 

 

Bestyrelsens første store opgave bliver at starte en ny proces op omkring skolens vision og mission. 

Øget fokus på på elevtrivsel 2022-23  

Ledelsen deltog d. 4/4 i DAPS-kursus omkring faglig og social trivsel. Ledelsen deltager frem til august også 

i andre kurser omkring elevtrivsel, indsamler viden fra andre skoler, drøfter muligheder med 

psykologordningen og orienterer sig bedst muligt for at kunne igangsætte en større fælles indsats i det 

kommende skoleår. Det vil også blive reflekteret i fordelingen af arbejde til næste skoleår hvor der afsættes 

flere timer til mentorarbejde, læsevejledning, teamkoordinatorer mm. 

3.g elevernes sidste tid på skolen 

I år bliver heldigvis igen et nærmest normalt år med årsfest og studenterfejring. Idet eksamensafviklingen 

for 3.g er lidt anderledes end normalt offentliggøres alle eksamener i år d. 9/5. Sidste skoledag for 3.g er d. 

16/5. I kan se hele planen nedenfor. 

 

 

 



 

Campusdagen 

Torsdag d. 7/4 var elever fra alle campusuddannelserne samlet til den første Campusdag nogensinde. 

Eleverne kæmpede i hold i flere forskellige discipliner mod hinanden om den nye store campuspokal. 

Faaborg Gymnasium kan med stolthed erklære sig som de første vindere af en campusdag. I kan se billeder 

fra dagen nedenfor. 
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