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Nyt fra ledelsen 

Nedlukning 

Nedlukningen har nu snart varet i 2 måneder og der skal lyde en kæmpestor tak for den ekstraordinære 

indsats fra både elever og ansatte i denne periode. På trods af den triste situation har der været mange 

fremragende eksempler på nytænkende undervisning, engageret deltagelse og ekstra virtuelle tilbud. Vi 

håber meget på en snarlig forbedring af situationen og muligheden for snart at kunne åbne dørene for alle 

igen. 

NYHEDSBREV 
 Faaborg Gymnasium 



Eksamen og forlængelse af undervisningsperioden 

Der blev politisk vedtaget en plan fredag d. 6/2 for at forlænge undervisningsperioden for alle til medio juni 

og derudover eksamen fastlagt til en eksamen i 1.g og 2.g. 3.g skal til 4 eksamener. Der er dog fortsat 

usikkerhed omkring fag til eksamen og retningslinjer for den forlængede undervisningsperioden, da de 

politiske forhandlinger blev genåbnet i denne uge især på baggrund af stor forundring over udeladelsen af 

matematik som muligt eksamensfag. Der vil derfor tidligst i uge 8 blive påbegyndt en planlægning af den 

resterende del af skoleåret, inklusive eksamen. 

 

Campus Faaborg 

Der blev onsdag d. 11/2 afholdt første møde om Campus Faaborg efter aftalerne blev underskrevet i 

december. 
 

Jesper er blevet valgt som formand for Campusrådet med to næstformand (Line Østergård Nielsen, Dalum 

Landbrugsskole og Allan Kruse, Svendborg Erhvervsskole). Vi gennemgik ved mødet nedsættelse af en 

række samarbejdsudvalg og derudover fremlagde Svendborg Erhvervsskole planer for EUD-ansøgning til 

regionen 1/3 (Opstart august 2022). SOSU Fyn peger desuden også i retning af Faaborg, men uden en 

specifik dato for en ansøgning. 

 

Nyt på Sundagervej 42 

Vores serviceafdeling har benyttet Coronaperioden til at få malet klasselokaler, kantineområde og andre 

lokaler på skolen. Resultatet er en skole der fremstår flottere end længe, og som i den grad er klar til at 

eleverne forhåbentligt kommer tilbage inden længe. Desuden gøres der klar til nye møbler i de resterende 

klasselokaler og fællesområder i A-fløjen. I skolens nyrenoverede drivhus er der blevet opsat et 350 

liters akvarium, som gerne skal medvirke til at skabe hygge og ro for elever og medarbejdere.   
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