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Rektors klumme
Kære læser
Layoutet i dette nyhedsbrev er nyt, skolens
rektor er ny, og om få dage siger vi tillykke til de
nye studenter. Vi vil med nyhedsbrevene gerne
nå ud til en bred vifte af læsere. Her tænker vi
ikke mindst på elever (tidligere, nuværende og
kommende), forældre, bestyrelse og ansatte. Vi
vil i brevene samle op på, hvad der rører sig på
skolen, og vi vil give et indblik i skolens
fokusområder og udviklingsprojekter.
Jeg tiltrådte stillingen som rektor d. 1/5 2013, og
de forgangne uger har været udfordrende og
spændende. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg er
havnet på en fantastisk skole, og det er tydeligt
for mig, at skolens værdigrundlag med fokus på
faglighed, fællesskab og udvikling også i praksis
er omdrejningspunktet. Vi tager som skole
alvorligt, at fagligt udbytte forudsætter trivsel.
Derfor starter vi det nye skoleår med
etableringen af et nyt udvalg – trivselsudvalget –
som får til opgave at fokusere på det sociale
miljø for alle elever og ansatte. Vi tror på, at en
glad skole giver optimale rammer for at lære!
God fornøjelse med læsningen – og god sommer!
Med venlig hilsen
Susan Mose, Rektor
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Hvordan står det til med temperaturen på Sct. Knuds?
For at få det største udbytte af undervisning
er det vigtigt at man trives. Det er vigtigt for
læring, at man føler, man er værdsat og
med i et socialt fællesskab. Med det i
baghovedet har vi på Sct. Knuds
Gymnasium taget temperaturen på det
sociale miljø. Allerede sidste skoleår blev
forskellige initiativer iværksat med det for
øje at lave en god skole endnu bedre. Der
var mange gode tiltag, meget er blevet
bedre, men hvordan bliver det endnu
bedre?
Vi besluttede på skolen at tage kontakt til konsulentfirmaet Resonans for at få taget temperaturen
på det sociale miljø på Sct. Knuds Gymnasium. Ca. 30 elever fra henholdsvis 1., 2. og 3.g meldte
sig til projektet. Først blev de interviewet i blandede fokusgrupper, og derefter blev de klædt på til
at foretage en antropologisk undersøgelse af det sociale miljø på skolen. I de følgende par
uger har disse elever interviewet andre elever, observeret, taget billeder osv. Dette materiale har
konsulenterne fra Resonans løbende modtaget. Arbejdet blev samlet på en workshop for alle
deltagende elever d. 16. maj, og der blev snakket, grinet, klippet og klistret – og udarbejdet en
masse konkrete forslag til forbedring af det sociale miljø på Sct. Knud. Konsulenterne har
endvidere for en gruppe af lærere og ledere fremlagt deres analyse samt ideer til vores fortsatte
arbejde. For at udfolde resultatet af temperaturmålingen er der blevet afholdt fællestime, hvor
hovedkonklusionerne af undersøgelsen blev fremlagt af rektor for alle nuværende 1. og 2.g’elever.
Konklusionen er, at Sct. Knuds Gymnasium er en god skole med højt fagligt niveau og god
trivsel i klasserne, men vi er også blevet bekræftet i, at nogle forhold kan forbedres. Projektet har
givet materiale til at arbejde mere målrettet. Målet er en glad skole, hvor vi alle trives, udvikler
os og har blik for hinanden. Tusind tak til alle jer elever, der har bidraget – og bidraget meget
fint – til denne temperaturmåling på Sct. Knuds Gymnasium. Vi glæder os til med elevgruppen i
spidsen at få tingene til at ske – det bli’r hot….
Uddannelsesleder Mette Foldager

Nu bygger de igen!
Sct. Knuds Gymnasium har de sidste ti år
været præget af om- og tilbygningsarbejde.
Nu gælder det en udvidelse af
elevkantinen samt en meget tiltrængt
renovering af elevtoiletterne i stueetagen.
Samtidig bliver der indrettet elevtoiletter på
1. sal i mellembygningen. Arbejdet har stået
på siden nytår og bliver færdiggjort i løbet af
sommeren 2013.
Hvis det går som planlagt, kan vi sige
velkommen til det nye skoleår i en
splinterny kantine med nye borde og stole til eleverne. I forbindelse med byggeriet etableres
desuden et nyt dejligt udendørsareal, så frokosten også kan nydes ude, når vejret tillader det.
Uddannelsesleder Niels Borre

We are suckers for
distraction...
Læs mere om en fællestime
med videnskabsjournalist
Lone Frank.

God sommer!

Knudepunktet genopstår!
Læs mere om Knudepunktet
og avisens historie på skolens
nye hjemmeside.

Mød to tidligere elever fra Sct.
Knuds Gymnasium.
Læs mere om, hvad Per og
Mette laver i dag?

Sct. Knuds Gymnaisum ønsker alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen redaktionen.
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