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1. God sommer!       

Tak for en dejlig afslutning på skoleåret, hvor vi fik sendt 51 glade studenter ud i verden. 

 

Vi ser frem til at byde to nye 1.g klasser, to nye 10. klasser og et hold EUD BYG velkommen første skoledag 

d. 8/8. Derudover starter der i hvert fald 1 ny elev i kommende 2.g klasser.   

 

Vi ønsker jer en god og meget velfortjent sommerferie og ser frem til et spændende og helt normalt skoleår 

på Faaborg Gymnasium. 

 

God sommer! 

 

2. Nyt fra ledelsen  

Oversigt over nyt personale på FG, august 2022 

Vi har fastansat Jeppe Hvam i samfundsfag og idræt og han går i pædagogikum fra skoleårets start med 

Anja, Christian og Kristian som vejledere. Derudover har vi ansat Thomas Tjørnelund i billedkunst og EUD-

idræt, Anette Nørager i fysik og kemi og Morten Skaanning i matematik og fysik. Vi har næste år ingen 

lærere fra Svendborg Gymnasium, men udlåner selv et par stykker. Mikael skal som vanligt undervise på 

VUC. Anja og Thomas skal have idrætsvalgfag med EUD og Pia skal undervise i kemi på Landbrugsskolen i 

Korinth.  Derudover underviser en række lærere 10. klasse på deres særlige tirsdage.  

 

SOMMERBREV 



 

Planlægningsdage  
Onsdag d. 3. august mødes vi alle efter en velfortjent sommerferie. Vi starter dagen med fælles morgenmad 

kl. 8.30. Onsdag d. 3/8 bedes i alle sammen tage en simpel ret med til en fælles frokostbuffet – lad jer gerne 

inspirere af eventuel sommerferiedestination. Skolen giver i år frokost fredag, hvor vi tager på en mindre 

personaleudflugt til Faaborg.    

 

Programoversigt for opstartsdagene med mødeplan er allerede i Lectio, så I har mulighed for at orientere 

jer i jeres kollegers mødeplaner, hvis I skal planlægge andre møder med hinanden på dagene.  

 

Vedr. praktiske informationer om det kommende skoleår 

Skemaet for næste skoleår er åbent og der ligger skema for grundforløbsperioden. Skemaet for august 
måned er tilpasset de pt. planlagte ekskursioner, kurser mm. og skemaet for de efterfølgende måneder vil 
blive justeret i løbet af august måned. Opgaveporteføljer, årsplan mm. er tilgængeligt på opslagstavlen og 
i Lectio.  
 

Feriefridage:  
Der er mulighed for at indgive ønsker om feriefridage for hele skoleåret 2022-23 frem til onsdag d. 10. 
august. Det vil være muligt at indgive ønsker om 5 sammenhængende feriefridage i det kommende skoleår. 
Har man ingen særlige ønsker til placeringen af feriefridagene, afholdes de i uge 7.  
 
/Ledelse og sekretariatet 

 

4. Campus Faaborg 

Der afholdes fælles åbning af de nye erhvervsuddannelser (EUD) fredag d. 12/8 kl. 11.30. Der vil være 

særskilt program for elever og medarbejdere/gæster. Åbningsceremonien efterfølges af et dialogmøde 

for kommunalbestyrelsen og campuspartnerne omkring mulig opførsel af ungdomsboliger.  

 

5. Fysiske ændringer på skolen 

Vi har underskrevet en aftale med et lokalt arkitektfirma om udarbejdelse af udkast til ny udformning af 

idrætshallen. Processen vil blive gennemført sammen med relevant personale. 

 

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighed for ny asfaltbelægning på parkeringsplads og gangsti 

samt bedre skiltning til gymnasiet og de øvrige uddannelser i vores bygning.  

 

EUD vil have lokaler i værksted samt E5 og vi genovertager desuden B1 og B2 fra VUC. IT har fået ny mere 

synlig tilstedeværelse i A fløjen og B9 vil blive indrettet til læsevejledning. Husk desuden at gøre brug af 

det nyindrettede B11 i det kommende skoleår- 

 

6. Tillykke til Pia og Charlotte der begge har gennemført pædagogikum 

Pia har gennemført pædagogikum i fagene engelsk og psykologi og Charlotte i fagene fransk og dansk – 

stort tillykke til begge! 


