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1. Nyt fra ledelsen 

 

God jul 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi har heldigvis haft en helt normal 

december med julefest, luciaoptog og en række andre julearrangementer. Som noget nyt 

arrangerede eleverne også deres helt egen julehygge-eftermiddag.  

 

Faaborg Gymnasium skal have ny rektor 

Den 31. januar næste år fratræder Jesper sin stilling som rektor, da han har søgt nye udfordringer. 

Jesper tiltræder som rektor for Svendborg Gymnasium 1. februar 2023. Der skal derfor nu findes 

en ny rektor, der kan stå i spidsen for gymnasiet og indtil en ny rektor, er fundet, konstitueres 

uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård som rektor for gymnasiet.  

NYHEDSBREV  



Gymnasiets bestyrelse har været utrolig glade for samarbejdet med Jesper og vil desuden gerne 

takke ham for hans store arbejde med at sætte Faaborg Gymnasium på det gymnasiale landkort 

og gøre gymnasiet til en rigtig god arbejdsplads. Jesper Hasager Jensen udtaler selv: ”Jeg har været 

meget glad for at være på Faaborg Gymnasium i snart syv år og er samtidig meget stolt af hvordan 

vi i fællesskab er kommet igennem mange udfordringer og i dag står et rigtig godt sted”. 

 

”Vi skal nu i gang med at rekruttere en ny rektor, som er lige så dygtig som vores nuværende 

rektor”, udtaler bestyrelsesformand Lars Porskjær Christensen. 

 

Trivselstema 

I sommer startede vi et langt mere samlet fokus på elevernes trivsel. Der har været mange gode 

tiltag i efteråret, lige fra temadag i august over succeshistorier med elevernes badevaner i idræt til 

et fortsat fokus, hvor vi har indsamlet inspiration flere forskellige steder. Konkret deltager vi i 

Region Syddanmarks projekt ”ABC for mental sundhed” og derudover har vi deltaget i en række 

forskellige workshops i forbindelse med årets ”SIP- Skoleudvikling i praksis”. Ikke mindst har vi 

også besøgt efterskoler, friskoler og Den Frie Lærerskole for at indsamle inspiration fra det frie 

sydfynske skolemiljø. Arbejdet i foråret bliver at omsætte dette i konkrete praktiske tiltag på 

skolen. 

  

Campus Faaborg 

Ligeledes i Campusregi er fokus nu rettet på de unges trivsel, hvilket var et stort debatpunkt på 

Campusrådsmødet i december. Campus Faaborg arbejder i øjeblikket på en fondsansøgning til et 

større trivselsprojekt, der inkluderer alle elever. Derudover arbejdes der også på en fonds-

ansøgning til renovering af idrætshallen, hvor materialet fra arbejdsgruppen er færdiggjort og vi 

afventer nu kun tilladelse fra kommunen, før der afsendes fondsansøgninger.  

 

Den 6/12 blev årets sidste campusevent afholdt på Landbrugsskolen i Korinth. Der var tale om et 

yderst hyggeligt julemarked, hvor gymnasieelever både fik æbleskiver, rundtur i kostalden og en 

traktortur. 

 

Der er generel stor tilfredshed med hvor langt samarbejdet er nået igen i år.  

 

Kommunalbestyrelsen bakker nu helt op omkring opførsel af ungdomsboliger i sammenhæng med 

gymnasiet og der er dialog med almennyttige boligselskaber omkring projektet. Derudover drøftes 

ny FGU-placering i nærhed af gymnasiet samt muligt udbud af SOSU grundforløb 1 med opstart 

2024.  

 

Ledelsen 

 

2. GeoBio – godt nyt 

Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte Faaborg Gymnasium projektet "Geo-Bio Science Center Syd" med 

seks millioner over de næste fire år. Midlerne skal bruges til personale og udstyr, så vi fortsat kan tilbyde 

vores egne elever samt elever fra hele landet naturvidenskabelig undervisning i naturen.  



Geo-Bio Science Center Syd har været en gigantisk succes med kæmpe efterspørgsel efter undervisnings-

forløb i den fantastiske natur omkring Faaborg Gymnasium. Projektet er både med til at skabe stor interesse 

for naturvidenskab blandt børn og unge og samtidig skaber de fælles oplevelser i naturen fællesskab i alle 

klasser, der deltager i forløbene. 

 

Vi glæder os til fortsat at kunne tilbyde spændende og levende undervisning til børn og unge fra hele landet. 

 

 

3. Tillykke til Xenia, 2e 

Xenia Enggaard Rasmussen fra 2e har fået trykt sit digt i Unge Ord 2022 

– digtsamlingen.  

 

Den ”nemme” udvej 

En nem udvej 

en udvej for megen smerte 

en ifølge mange selvisk vej 

uden tvivl en indgang for de kærte 

en indgang til et virvar af spørgsmål 

en umenneskelig tabubelagt vej 

 

En nem udvej 

for hvem? 

fristes man til at spørge 

det ej nemt for den syge 

hvis hjerne er befængt med skadelige tanker 

ej heller for den forladte 

der står magtesløs tilbage 

 

Den nemme udvej 

der indebærer flere måneders 

hvis ikke år 

smerte og selvdiskussion 

med påmindelser 

om de kæres forgrædte ansigter 

med tårer trillende 

lunger hivende og skrigende 

med tiggende stemme 

der bedes om en anden vej 

 

- Xenia Enggaard Rasmussen♡ 

 

Læs mere om Unge Ord her. 

 

https://www.unge-ord.net/om
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