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Det sker på Sct. KnudsGymnasium
• 20. maj: Filmfestival ”De Gyldne
Sten”
• 17. maj og 21. maj: Eksamen for
3.g offentliggøres
• 23. juni: Gallafest for studenterne
• 25. juni: Dimission

Nyt om personale
Søren Mogensen, medhjælper i bogdepot
Nyansættelser fra skoleåret 2010-2011:
Randi Rohde, kemi/matematik
René Koksbang, kemi/fysik
Christian Rohde, fysik/matematik
Stine Øberg, tysk/dansk
Maria Vestergaard Madsen, fransk/
religion
Anne Leth Sørensen, tysk/dansk
Erik Boel, samfundsfag
Peter Dallmann, tysk/matematik
Karen Fog Rasmussen, old/latin

I uge 11 drog 1.a afsted til
Holland, hvor Sct. Knuds
Gymnasium har en udvekslingsaftale med Emmaus
College, som er en stor
skole i udkanten af Rotterdam med 1700 elever.
Spændingen var stor, da
bussen nærmede sig skolen, men sommerfuglene
faldt til ro - og klassen inklusiv de to medfølgende
lærere havde en fantastisk
uge, som blandt andet bød
på stadionbesøg hos Jon
Dahl Thomasson og heldagstur til Amsterdam.
Desuden blev der smagt på
hollandske nationalretter
som Poffettjes (små æbleskiver) og spillet bold med
både tyskere og spaniere,
som også var på udveksling på skolen.
I uge 15 kom de hollandske
elever på genbesøg på Sct.
Knud. Denne uge bød også
på mange ting for både
hollændere og danskere.
1.a bød på dansk mad og
rundtur i Odense, og de
hollandske elever var på tur
til både Kerteminde og København. Deres besøg blev
afsluttet med en tur på en-

gen til bål og rundbold.
Som en del af udvekslingen
undersøgte 1.a nogle af de
forskelle og ligheder, de
stødte på i mødet med den
hollandske kultur.
En af de ting, der blev bemærket, var befolkningstætheden, og hvordan hollænderne bygger huse ,når
de nu bor 6 meter under

F I L M F E S T I VA L ” D E

havoverfladen.
Det kunne konkluderes, at
selvom der er mange lighedspunkter, så er der lige
så mange forskelle.

Gitte Nørby Nowack

GYLDNE STEN”

Sct. Knuds Gymnasium
www.sctknud-gym.dk
Næste nyhedsbrev udkommer august/
september 2010
Deadline for optagelse af indlæg:
den 1. august
(sendes til doho@sctknud-gym.dk)

Torsdag den 20. maj kl.
19.00 rulles den røde løber
ud, og filmstjernerne indtager Sct. Knud. Designholdet pynter aulaen i ægte
Hollywood-stil, så den kan
danne rammen om skolens
årlige filmfestival: De Gyldne Sten. Her dyster medie-

fagsklasserne om, hvem
der har lavet de bedste
eksamensfilm. Det bliver en
aften i talentets, kreativitetens og glamourens tegn,
hvor mange måneders
hårdt arbejde med manuskriptskrivning, optagelse
og redigering belønnes.

Også i år vil der blive uddelt
otte priser for bl.a. bedste
skuespil, bedste dramaturgi, bedste klipning og bedste film, og selvfølgelig vil
der igen i år være uddeling
af den prestigefulde Juryens Pris.
Det er gratis at deltage.
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Hownage a/s i finale på Børsen
Hownage a/s er gode til at sælge computere både i deres butik og via deres internetsalg - og tjene en masse penge på det. I alt fald i Børsens årlige ”Gazelle økonomispil”.
Bag navnet Hownage a/s
skjuler sig 5 elever fra 3.h –
Camilla, Christian, Josephine, Nicolai og Sebastian –
som i faget erhvervsøkonomi har dystet med omkring
900 andre hold fra hele
landet om en finaleplads i
Børsens ”Gazellespillet”.
Som en sikker nummer 2 i
Region Syddanmark kom
de med på et wildcard, som
de fik, fordi de i spillets
slutfase avancerede lynhurtigt op til omtalte andenplads. ”Fastest runner up”,
som det hedder i økonomisproget. På selve finaledagen lykkedes det dem yderligere at placere sig bedre
end selve Puljevinderen fra
Syddanmark; flot gået!

Men en satsning kastede
dem ind i et område, de
ikke havde beskæftiget sig
med tidligere. I stedet for
fortsat at sælge computere,
valgte de at afprøve deres
erhvervsøkonomiske kunnen ved at sælge trendy
modetøj, og her gik det
galt. Da de herefter gik
tilbage til at sælge computere, gik tingene som det
skulle. Dog var de oppe
mod andre hold, som havde virkelig skarpe knive i
skuffen at arbejde med, og
de blottede sig ikke. En
samlet 6. plads blev det til
for Hownage a/s, en plads
som de umiddelbart kunne
være stolte af.
Det var en stor oplevelse

for Hownage’s medarbejdere at være i finalen i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Oven i
købet på Dronningens 70
års fødselsdag, hvor Hendes Majestæt skulle modtages på Rådhuset, så hele
kvarteret var oversvømmet
af prinser og prinsesser i
alle aldre.
Det var også den dag, hvor
al flytrafik gik i stå på grund
af den islandske askesky,
og der var trængsel hos
DSB. Alligevel var det nogle glade, men trætte, elever
fra 3.h, der vendte hjem til
Odense sidst på denne
fredag eftermiddag.
Erik Arge

Forberedelserne er
allerede i gang på
vej til finalen i
Børsens
”Gazellespil”

EN, TO, TRE—KOM PÅ BESØG

Sikken en april!
Først besøgte den tidligere
jødiske KZ-fange Arlette
Andersen skolen. Hun fortalte bl.a. om sin tid i Auschwitz, hvor mange af
hendes medfanger endte
deres dage i gaskamrene.
Det var en gribende historiefortælling, som ingen
historielærer kan gøre hende efter!
Så kom forfatteren Jesper
Wung-Sung, som gav et

bud på, hvordan man bliver
forfatter. Han fortalte om
”VorteMorten” og
om at få
”Trælår” på
bageste række - om ikke
at gide noget
som helst,
men alligevel
at blive til
noget.
Og endelig fik
skolen gen-

besøg af jazzmusikeren
Chris Minh Doky, som havde
workshops med
skolens musikelever - og sluttede fredagen af
med en lille koncert for hele skolen.
Det var alle gode
gange tre.
Dorthe Hollmann
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NYE REGLER FOR EKSAMEN 2010
Der er indført nye regler for
eksamen med virkning for
sommereksamen 2010.
De nye regler kan i korthed
sammenfattes således:
Eksamensperioden er afkortet, og det er primært
den skriftlige eksamensperiode, der afvikles på færre
dage.
Hos os begynder eksamensperioden den 25. maj
og slutter den 23. juni.
Der er i alle fag med skriftlig prøve to forskellige opgavesæt og dermed to forskellige prøvedage. Skolen
bestemmer, hvilken af de to
dage den enkelte elev skal
til prøve. Alle skriftlige prøver indgår i ministeriets

udtræk af prøvefag for den
enkelte elev. Det er således
ikke længere obligatorisk at
skulle aflægge prøve i et
skriftligt fag – heller ikke i
dansk.
Alle elever skal aflægge
mindst en af prøverne i fag
med både mundtlig og
skriftlig prøve. Det udelukker ikke, at en elev bliver
udtrukket i både den skriftlige og den mundtlige prøve.
I den samlede studentereksamen skal den enkelte
elev aflægge minimum tre
skriftlige og tre mundtlige
prøver.
Der skal til studentereksamen aflægges i alt 11 prøver. Studieretningsprojektet

og AT-eksamen er obligatoriske.
Alle elever, der går i 3.g,
har i 1.g og 2.g sammenlagt aflagt tre prøver. Det
betyder, at der til eksamen i
3.g skal aflægges seks
prøver plus eksamen i AT.
Sven Erik Larsen
Vicerektor

N E J TA K T I L F E S T E R M E D V O L D !
Vi har desværre oplevet, at
der ved et par af skolens
fester, der har været afholdt
i indeværende skoleår, har
fundet enkelte voldsepisoder sted. Det er en væsentlig del af skolens værdigrundlag, at alle elever skal
kunne opleve tryghed både
til hverdag og fest, at alle
oplever at blive behandlet
ordentligt og med respekt,

og at skolen har et velfungerende og udviklende
socialt miljø i forbindelse
med aktiviteterne efter skoletid. Det er skolens ufravigelige politik, at elever og
forældre skal kunne føle sig
trygge i forhold til afviklingen af skolens fester.
Episoderne er blevet drøftet
på et møde mellem skolens
festudvalg, elevråd, aktivi-

tetsudvalg og ledelse. Disse drøftelser har resulteret i
vedtagelsen af retningslinjer for afholdelse af fester,
regler som nu indskrives i
skolens studie –og ordensregler. Alle elever og lærere er blevet orienteret om
reglerne på en morgensamling.
Sven Erik Larsen
Vicerektor

NÅR STUDENTERNE SPRINGER UD
Foråret er kommet, og bøgen er sprunget ud - men
det er traditionen tro først i
juni, at årets studenter
springer ud.
Dette fejres på Sct. Knud
onsdag den 23. juni med en
stor gallafest for årets studenter, hvor den røde løber
vil være rullet ud, og hvor
gallakjoler og Daddy´s Car
vises frem for pøblen. SKL
står for aftenens arrangement.

Fredag den 25. juni afholder skolen
dimission af
årets studenter i skolens
idrætshal kl.
10.00. Vi
byder efter
dimissionen
på en vand
eller et glas
vin til familie
og gæster.
Jubilarer er

meget velkomne til at deltage, og vi viser
gerne skolen
frem ved en
lille rundvisning.
Men inden al
denne festivitas, skal eksamen lige klares
- Vi ses ved
”det grønne
bord”.
Dorthe Hollmann

