Praktiske oplysninger til dig, der skal begynde på STX:
Fotografering:
Da skolen har brug for et billede af eleverne til kartotekskort og klassebilleder til lærerne, så vi hurtigt kan
lære dig at kende, er der fotografering ved Jettes Foto tirsdag den 11. og onsdag den 12. august.
Første skoledag:
Programmet for første skoledag mandag den 10. august ser således ud:
Kl. 08.00 – 08.15: Velkomst i skolens festsal ved rektor Gitte Vest Barkholt
Kl. 08.15 – 11.00: Orientering om skolen ved nogle ældre elever (tutorer)
Kl. 11.00 – 11.35: Frokostpause
Kl. 11.35 – 12.20: Undervisning efter skemaet
Kl. 12.20: Fællesfoto af alle nye elever Herefter er der fri på den første skoledag.
Fra tirsdag den 11. august er der almindelig undervisning efter skemaet. Som udgangspunkt begynder
undervisningen hver dag kl. 07.45 og slutter kl. 14.50.
Introture:
I uge 34 er der arrangeret introture for de nye klasser.
Alle nye grundforløbshold er på introtur med to overnatninger fra enten den 17. august til den 19. august
(gf1) eller fra den 19. august til den 21. august (gf2 og gf3). Datoerne kan være ændret ift. det først
udmeldte, da vi har fået opdaterede retningslinjer ift. introture.
Formålet med disse ture er, at eleverne i de enkelte klasser
- lærer at arbejde sammen på en kreativ og konstruktiv måde
- lærer at respektere hinanden som individer
- kender deres rettigheder og forpligtelser over for skolen og føler et medansvar for trivslen på skolen.
Under introturen bliver der arrangeret fællesaktiviteter af forskellig art: orienteringsløb, konkurrencer,
optræden, festligt samvær, madlavning osv., og desuden vil der blive givet orientering om skolen. Introturen
er formelt en lejrskole, og der er derfor mødepligt. På turene ledsages klasserne af lærere og tutorerne, der
også medvirker ved jeres første skoledag. Transporten til lejrene og opholdet betales af skolen, men
deltagerne skal selv betale kostpenge (150 kr.). Det er ikke tilladt at medbringe alkohol.
I uge 46 begynder studieretningsforløbet, og det betyder, at der dannes nye klasser. For at få etableret nogle
gode relationer i de nye klasser, arrangeres der et forløb med overnatning på skolen den 11. november. Vi vil
gerne bede forældre om at medvirke til at eleverne har fri fra andre aktiviteter (sport, arbejdsvagter m.m.)
den 11. november, så alle kan deltage og få en god start i de nye klasser.
Rygning:
Rygning på skolens område, såvel indendørs som udendørs, er ikke tilladt. Under rygning forstås rygning af
tobak, e-cigaretter samt indtagning af snus.
Udgifter til ordbøger, lommeregnere, papir, mapper m.m.:
Eleverne skal selv afholde udgifter til ordbøger, lommeregnere, mapper m.m.
Vi anbefaler, at du ikke køber ordbøger og lommeregnere før faglærerne har orienteret om krav, behov og
evt. mulighed for at benytte køb eller online abonnementer gennem skolen.
I løbet af studietiden kan der komme udgifter til ekskursioner. I 2g planlægges en studietur, hvor budgettet
pt. er ca. 4500,- kr. (Deltagelse er frivillig)

