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Det sker på Sct. Knuds
Gymnasium
Februar:
• Åbent hus for kommende elever
den 3. februar kl. 19.30
• AT eksamen for 3g offentliggøres
den 1. februar
• Årsfest den 5. februar
Marts:
• 1a på udvekslingsrejse til Emmaus College, Rotterdam
• Studieture i 2g: 2a: Granada og
Cordoba, 2b: Rom, 2h: Budapest,
2k: Rom, 2m: London, 2n: Dublin,
2x: Firenze, 2u: Rom, 2v: Club la
Santa
Maj:
• ’De Gyldne Sten’ - skolens medieklasser viser filmprojekter

Nyt om personale
Anne Helene Rudloff Leth Sørensen,
barselsorlov fra uge 3
Ulf Rasmussen, barselorlov fra uge 5
Ditte Rosgaard Marker, barselorlov fra
uge 8

NYT(ÅR)FRA

Med dette første nyhedsbrev årgang 1 ønsker vi alle
et godt nytår. Tanken med
at skyde et nyhedsbrev i
luften fra dette skoleår er at
holde jer ajour om, hvad
der sker på Sct. Knuds
Gymnasium, stort som
småt, fagligt som socialt.
I kan selvfølgelig følge med
på vores hjemmeside, hvor
I også finder vores elektroniske avis Knudepunktet og I kan kigge med i vores
billedarkiv, men med nyhedsbrevet bringer vi aktuelle nyheder og stof direkte
til jer på jeres mailadresser.
Nyhedsbrevet er rettet mod
alle, som interesserer sig
for skolens gang og virke
uanset om I er elever, forældre, gamle elever eller
kolleger. Vi får samtidig en
mulighed for løbende at
holde jer orienteret om aktiviteter på skolen - og indbyde jer til fest eller foredrag.
Nyhedsbrevet har ingen
faste skribenter. Vi indbyder derfor alle til at skrive
små indlæg til brevet. Har
du noget på hjerte, som har
almen interesse, eller har
du bare en god historie,

SCT. KNUD

Scene fra den velbesøgte musical 2009

som viser gymnasielivet fra
dets mange sider, så send
dit bidrag til os - gerne med
et billede. Vi kan ikke love,
vi bringer alt, men vi kan
love vi læser alt!
Gode ideer, ros og kritik
modtages også gerne.

Godt Nytår!
Dorthe Hollmann
Ansvarshavende redaktør

Karen Fog Rasmussen, vikar i oldtidskundskab

ÅRSFEST 2010

Tanja Staniok, vikar i tysk

Sct. Knuds Gymnasium
www.sctknud-gym.dk
Næste nyhedsbrev udkommer maj/juni
2010
Deadline for optagelse af indlæg:
den 1. april

Traditionen tro byder Sct.
Knuds Gymnasium elever,
ansatte, forældre og gamle
elever til årets største fest
på skolen fredag den 5.
februar. Find festtøjet og
danseskoene frem og tilmeld dig festen!

Af pladshensyn kan vi desværre kun invitere forældre
til 2g-eleverne til fællesspisning. Overskuddet fra fællesspisningen går til 2g’ernes studietur. Vi håber derfor, at mange forældre til 2g
vil støtte op om dette arrangement.

I finder mere information
om årsfesten og tilmelding
på hjemmesiden.

Vel mødt!
Årsfestudvalget
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INTERNATIONALISERING
Som noget helt nyt udbyder
vi fra næste skoleår to
sproglige studieretninger
med mulighed for at lære
sproget endnu bedre end i
et klasseværelse, nemlig
hvor det tales! Det indebærer, at eleverne, der vælger

de sproglige studieretninger
med internationalisering,
kommer på to studieophold
i udlandet i deres gymnasietid, for eksempel som
sprogskoleophold og udveksling. Det er altså et
tilbud til dem, der vil noget
mere med sproget og
ikke er bange for at
udfordre sig selv. De
super-internationale
studieretninger indebærer uundgåeligt en
betydelig egenbetaling, men til gengæld
bliver både sproglige
og personlige færdigheder styrket væsentligt. Studieretningerne
har henholdsvis engelsk/spansk og enHello from 3b in London 2009

”Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten her
for at fange læserens blik”.

HVOR

MEGET KOSTER

Som en af de sidste konsekvenser af kommunalreformen, herunder amternes
nedlæggelse, er det med
finanslov 2010 vedtaget, at
de enkelte gymnasier kan
overtage ejendomsretten
over bygningerne for en
købssum. Denne er bestemt af skolens forventede
elevtal i 2020 samt bygningens størrelse og tilstand.

NÅR

I FOKUS
gelsk/tysk som studieretningsfag sammen med
samfundsfag, og den kombination giver både mulighed for at lære to sprog i
dybden og få en samfundsfaglig forståelse af vores
omverden. Det er også
muligt at vælge de sproglige studieretninger uden at
deltage i studieopholdene i
udlandet. Få mere information om Sct. Knuds udbud
af studieretninger og om
internationaliseringen af de
sproglige studieretninger på
vores hjemmeside.
Jette Høj-Larsen
JH@sctknud-gym.dk
International koordinator

SCT. KNUD?

Undervisningsministeriet
mener, at prisen er 44 mio.
kr.
På den ene side virker det
billigt - tænk på prisen på
en villa på Langelinie - på
den anden side skal skolen
kunne afdrage og forrente
et lån på 44 mio. kr. - så er
det dyrt?

For øjeblikket indhenter
skolen realkreditlånetilbud,
og hele sagen skal behandles ved et ekstraordinært møde i skolens bestyrelse den 27. januar 2010.

Steen Hoffmann
Rektor

L Æ R E R N E O V E R TA G E R K O N T R O L L E N

OM ONLINE LEKTIEHJÆLP
I efteråret 2009 har eleverne på Sct. Knuds Gymnasium kunnet hente lektiehjælp i matematik online.
Lektiehjælpen varetages af
to garvede matematiklærere, som styrer slagets gang
hjemme fra privatadressen.
Lektiehjælpen finder sted
via platformen Elluminate i
Fronter med mulighed for
webcam, tale, chat og
whiteboard - og det helt
smarte er, at matematiklæreren kan ”overtage kontrol-

len med elevens pc”, ligeevalueres med hensyn til, om
som læreren kan give eledet skal fortsætte. Skolen
verne adovervejer desugang til at
den, om lektiehjælse, hvad
pen skal udvides til
læreren
andre fag, fx
laver på sin
dansk.
egen pc.
Forsøget
med online
Dorthe Hollmann
lektiehjælp
forsætter i
foråret
2010, hvor- Matematikelever kan nu hente
efter det
lektiehjælp online

