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Det sker på
Sct. Knuds Gymnasium
• 3. sep.: Idrætsdag for alle
• 14. sep.: Velkomstmøde for 1.g
og forældre

Nyt om personale
Nye ansatte pr. 1. august:
Søren Garde, vikar, bi/ke
Maria Sommer, vikar, da/ol
Henrik Kirkegaard, vikar, id
Rady Georgieva, vikar, sp/en
Dorá Remenyik, vikar, ty/en
Leena Dalgaard Haastrup, vikar,
da/re
(se desuden nyhedsbrevet fra maj)

Sct. Knuds Gymnasium
www.sctknud-gym.dk
Næste nyhedsbrev udkommer december
2010
Deadline for optagelse af indlæg: den 1.
november

Sct. Knuds Gymnasium er
en tidssvarende skole med
gamle og nye bygninger,
men alle i renoveret tilstand. Sidst er i sommeren
2010 varme- og ventilationsanlæg fornyet i sydfløjen (1972), og det vil uden
tvivl betyde en øget komfort
både med hensyn til temperatur og frisk luft i bygningen. Med varmegenindvinding vil det også for skolens energiforbrug være et
spring frem.
De naturvidenskabelige
lokaler blev sammen med
faglokaler i musik, mediefag og billedkunst helt renoverede i 2000 og er et væsentligt aktiv for skolen. I
2007 kunne skolen indvi en
moderne idrætshal med
alle faciliteter, og det muliggjorde, at vi i den ene af de
gamle idrætssale i 2008
kunne indrette et nyt studiecenter, der i to etager giver
eleverne plads til brug af
det bemandede bibliotek i
et moderne studemiljø. I
tagetagen er der indrettet
studiepladser til lærerne.
Undervisningslokalerne er
med de tilhørende studieområder en fleksibel ramme om undervisningen, så
der nemt kan veksles mellem forskellige undervisningsformer. Skolen er udstyret med moderne itfaciliteter, med bl.a. mange
projektorer, et antal smart-

Sct. Knuds Gymnasium med nye vinduer sommeren 2010

boards og studiepc'er i studieområderne og med trådløst netværk overalt.
Med udgangspunkt i disse
tidssvarende bygninger og
nye undervisningsformer
arbejder vi hele tiden for at
være en levende og engagerende skole. Sct. Knuds
Gymnasium er en fagligt
profileret skole med gode
muligheder for faglig forberedelse. Vi vil gerne møde
de nye elever, hvor de er,
og vi støtter deres udvikling
fra skoleelev til gymnasieelev ved at stille klare krav.
Et godt studiemiljø skal
understøttes af et godt socialt liv, og skolen støtter op
med lektiecafé i studiecenteret, og vi forsøger os pt

med virtuel studiehjælp.
Der er gode muligheder for
at bruge bygningerne efter
skoletid, hvad enten det er
til lektielæsning, forberedelse eller deltagelse i frivillige
aktiviteter i fx idræt.
Skolen er klar til at blive
brugt - brug den!

Rektor Steen Hoffmann

Side 2
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Sikke et rod!
Da eleverne efter sommerferien kom tilbage til skolen,
blev de mødt af et næsten
uoverskueligt rod.
Planen har været at renovere varme- og ventilationsanlæg på hele skolen samt
udskifte vinduerne i den
gamle fløj fra 1940 med
tidssvarende energiruder.
Kort sagt: Ud med dårligt
indeklima og ind med lys,
varme og frisk luft!

merferien viste sig at være
mere vanskeligt end forventet.
Dagen før skolestart for 2.
og 3.g var der mange, der
tvivlede på, at vi nogensinde ville få en funktionsduelig skole igen. Skolestarten
blev udsat et døgn - og alle
krydsede fingre.
Men det lysner

Som i så mange andre byggerier er også dette blevet
forsinket. Fund af asbest
forhalede nedrivning med
en uge, og det at skaffe
håndværkere henover som-

Da 1.g startede mandag
den 16. august var alle
klasselokaler i funktion. I
løbet af de sidste uger i
august vil vi igen have en
elevkantine, fællesarealer
til gruppearbejde (1. sal
sydfløj og aulaen) samt en

renoveret garderobe, der
fremover vil fungere som
gruppearbejdsrum samt
spiselokale.
Byggeriet fylder meget, støj
og støv er dagligdag ligesom 25 håndværkere har
deres arbejdsplads på skolen. Der arbejdes tidligt og
silde - også i weekender.
Alle glæder sig til at det er
overstået - og hvor bliver
det bare godt!!
Nils Borre
- bygningsansvarlig mv.

F I L M S TA R F O R E N D A G
Så sker det igen! Fredag
den 3. september afholder
skolen idrætsdag med efterfølgende fest om aftenen.
Årets tema er ”Film”. Klasserne får alle tildelt en titel
på en film med tilhørende
persongalleri som inspiration - nu er det kun fantasien, der sætter grænser.
Klasserne dyster mod hinanden - og det bliver en
hård kamp i år - rygterne

siger, at Lord of the Rings,
Top Gun og
Bruce Lee
bliver nogle af
de lærerbesatte poster.
Hvad der
kommer til at
foregå er top
secret!
DH

