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Nyt fra ledelsen 

Faaborg Gymnasium 2020 

På trods af Covid19 har 2020 på mange måder været et godt år for Faaborg Gymnasium. Driftsmæssigt 

har det været et meget stabilt år, hvor meget er faldet på plads efter store udskiftninger i ledelse og 

administration de foregående år. Der skal igen lyde en stor tak til økonomi- og lønadministrationen på 

Svendborg Gymnasium for et rigtig godt og stabilt samarbejde.  

 

Optaget i august 2020 blev betydeligt højere end forventet, hvilket kan skyldes frygt for at tage på 

efterskole eller mange andre faktorer. Vi er stolte af, hvor godt 1.g eleverne er faldet til på trods af alle 

restriktionerne og af det meget lave frafald.  

 

2020 blev året hvor forbedringerne af de fysiske rammer på skolen igen kom i fokus og der er blevet 

indkøbt møbler til en række områder og på trods af både personaleudskiftninger og længevarende 

sygdom i serviceafdelingen er der sket mange positive fornyelser både indendørs og udendørs. 

Nedenfor er der flere detaljer om igangværende forbedringer. Der er desuden en del nye i vente i 2021. 

 

Vigtigst af alt er vi imponeret over, hvor godt alle medarbejdere har klaret nedlukninger og omlægning 

til virtuel undervisning samt de evige nye restriktioner og administrationen af disse. Mange tak til alle 

medarbejdere for en særlig indsat i 2020. 

 

NYHEDSBREV  



Nedlukning 

Som et af de sidste gymnasier i landet blev vi lukket ned med virkning fra d. 16/12 kl. 16. I første 

omgang gælder nedlukningen til og med d. 3/1 og vi håber meget på at kunne vende tilbage til fysisk 

undervisning som planlagt mandag d. 4/1. Dette afhænger naturligvis af hvordan stigningen i smitte 

udvikler sig lokalt såvel som nationalt. Vi er meget glade for og stolte af vi ikke har været ramt af smitte 

blandt medarbejdere eller elever efter genåbningen i april. Der skal lyde en meget stor tak til alle 

medarbejdere og elever for en ekstraordinær flot indsats i forhold til at overholde retningslinjer i 2020. 

 

Campus Faaborg 

Vi havde håbet på en festlig ceremoni med underskrivning af samarbejde om Campus Faaborg 

gældende fra 1/8 2021. Datoen var fastsat til d. 21/12 men stigningen i antallet af smitte har 

umuliggjort fysisk fremmøde. Alle parter har dog nu tilsluttet sig forretningsorden og 

samarbejdsområder. Campus Faaborg bliver derfor en realitet fra 1/8 2021. Vi glæder os meget til det 

faste fremtidige samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune, SOSU Fyn, Svendborg Erhvervsskole og 

gymnasier, Dalum Landbrugsskole, FGU Sydfyn og HF-VUC Fyn. Vi tror dette samarbejde vil være 

medvirkende til at give langt bedre og flere lokale uddannelsestilbud i Faaborg og samtidig skabe et 

endnu mere levende miljø for alle områdets unge. Der udsendes officiel pressemeddelelse d. 21/12.  

 

Forbedringer af de fysiske rammer på gymnasiet 

I disse dage er håndværkere i gang med at få lagt fliser og forbedre grusstien ned mod Sundet, da den 

efterhånden 40 år gamle belægning var begyndt at trænge. I samme omgang kommer der nye 

bøgehække og bænke i området. 

 

Mod vest arbejder tømrerne med at udskifte ovenlysvinduer i A-fløjen og opsætte glaselementer i 

”drivhuset”. Ændringerne sikrer et bedre indeklima til gavn for undervisningen, men kommer samtidig 

til at betyde noget for skolens klimaindsats og varmeregning. 

 

Servicepersonalet vil i den kommende tid male undervisningslokalerne i A-fløjen, og her er det 

gennemgående tema at få flere farver i lokalerne. 

 

Sidst men ikke mindst vil der i starten af det nye år komme nye møbler til fællesområdet AF2 i A-fløjen. 

Området vil blive indrettet med nye sofaer og stole, og der bliver opsat akustikpaneler og en HD-

projektor så Station Next/Klar til Film kan bruge faciliteterne og se film der hvor de bør ses. 

 

/Ledelsen 

 

 

Juleafslutning i klasselokalerne 

Selvom årets samlede juleafslutning for hele skolen blev aflyst, så er der blevet julehygget med 

eleverne ude i klasserne. Hér er det 1g spansk, der repeterer de spanske talord, ved at spille tallotteri 

på spansk. De har selv taget sjove gaver med til præmier og der er selvfølgeligt både pebernødder og 

tid til at tegne og høre klassikeren "Feliz navidad". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


