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Kære Læser
Så er skoleåret for længst i gang, og vi har budt velkommen til
cirka 280 nye elever. Vi har i år lagt os særligt i selen, og
både introudvalget og de såkaldte onkler og tanter har gjort
deres til, at vores nye elever har følt sig velkomne. Vi arbejder
målrettet med trivsel blandt eleverne, og der vil i skoleårets
løb blive fokuseret på at skabe optimale rammer for
fællesskab og samarbejde på tværs af klasser og årgange. Et
andet vigtigt indsatsområde er reduktion i fraværet og
fastholdelse af de studieegnede elever. Det er en kendt sag,
at fravær fører til frafald, og vi tror på, at det er vigtigt så tidligt
som muligt at sætte ind. Vi sætter ikke kun ind med samtaler
og advarsler. Vi har styrket vores tiltag for elever, der har brug
for ekstra hjælp. Disse skræddersyede tiltag er et supplement
til vores mentorordning og lektiecafé. Lektiecaféen er fortsat
bemandet med undervisere, men derudover har vi ansat et
antal studiepiloter. Studiepiloter er 3g-elever, der er fagligt
stærke, og som har lyst til at lære fra sig. Det er vores håb, at endnu flere elever vil benytte sig af
lektiecaféen. Skolen er samtidig opmærksom på også at udfordre de stærke elever. Vi deltager i
Science-talent i Sorø, i Samfundsfags-cup samt i en lang række af faglige konkurrencer i de
humanistiske fag. God fornøjelse med læsningen!
Med venlig hilsen Susan Mose Rektor

Lektiecafeen er åben
Hvis matematikopgaverne driller, rapporterne
giver grå hår, og lektierne i det hele taget
volder problemer – så er der hjælp at hente.
Lektiecafeen holder til i skolens studiecenter
mandag og onsdag eftermiddag. På de
tidspunkter kan man få hjælp af en af skolens
lærere og som noget nyt i år, kan man også
få hjælp af ”studiepiloter”. Studiepiloterne er

3.g-elever, som er dygtige til skolearbejdet
generelt, så de kan hjælpe i de fleste fag. Til
hver cafe er der tilknyttet en lærer og to
studiepiloter.
I studiecenteret kan man kende studiepiloterne på de røde trøjer – og de er klar til at hjælpe. Vi kan
kun opfordre til, at eventuelle lektieproblemer tages med i lektiecafeen. (MF)

Thomas bygger bro
”Hvad kan jeg blive, når jeg til sommer bliver
student”? Netop dette spørgsmål vejleder
Thomas Gudjonsson fra Studievalg Fyn
eleverne om på Sct. Knuds Gymnasium. Hvor
skolens studievejleder guider om de mere
faglige, sociale, økonomiske og personlige
forhold i løbet af gymnasietiden, så vejleder
Thomas om elevernes fremtid og bygger bro
mellem gymnasiet og de videregående
uddannelser. Kræver det fx matematik på
A-niveau at læse økonomi på universitetet?
Hvad gør jeg, hvis jeg mangler et fag eller
ikke har det rette niveau? Hvilken studieretning skal jeg vælge, hvis jeg vil være dyrlæge? Dette har
Thomas et svar på! Thomas vejleder således om alle videregående uddannelser i Danmark, og
eleverne kan spørge om alt, der relaterer til studievalg, også hvis man føler sig på bar bund og har
brug for hjælp til at få et overblik over muligheder. Thomas hjælper også eleverne, når de skal vælge
studieretning efter grundforløbet. Her kan det fx være svært at overskue, hvilke adgangskrav de skal
være opmærksomme på. På Sct. Knuds Gymnasium modtager eleverne både en fælles vejledning
om deres muligheder, og samtidig tilbydes eleverne en individuel vejledning – det kræver blot, at
man selv er aktiv og tilmelder sig på Studievalg Fyns hjemmeside. I uge 43 får 3g eleverne desuden
mulighed for at komme i studiepraktik, hvor man kan få afklaret spørgsmålet om valget af den rette
uddannelse efter gymnasiet. Få styr på din fremtid - book en tid hos Thomas på studievalg Fyns
hjemmeside. (DH) http://www.bookstudievalgfyn.dk/

Ventilen
Man skal have det godt og trives med sine kammerater for at kunne lære. Med det i bevidstheden
har Sct. Knuds Gymnasium i år udvidet introduktionen til 1.g ved bl.a. at samarbejde med Ventilen.
Ventilen er en frivillig social organisation, som i samarbejde med Mary-fonden har udviklet et
introduktionsforløb til elever på ungdomsuddannelserne. Forløbet har fokus på trivsel, og hensigten
er at gøre eleverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alle i klassen fungerer socialt – og at
alle kan bidrage til dette. Inden skoleårets start deltog 12 af skolens kommende 1.g-lærere,
heriblandt skolens studievejledere i et kursus om tiltaget, og hver 1.g-klasse har i år fået tilført ekstra
moduler til initiativet. I disse moduler gennemgår klasserne et fastlagt program, der bl.a. indbefatter
faste ”makkerskaber”- altså elevpar, der i en periode har et særligt ansvar for hinanden, både fagligt
og socialt. Forløbet strækker sig indtil efterårsferien, hvorefter det skal evalueres, men allerede nu
lader det til, at eleverne har taget tiltaget til sig. (MF)

2.a`s og 2.b`s amerikanske drøm
Skolens internationale klasser 2.a og 2.c
tager fra den 1. oktober frem til efterårsferien
til New York på studieophold. Turen består af
et ophold på vandrehjem i New York City i fire
dage og derefter skoleophold på Bay Shore
High School på Long Island i seks dage. På
Bay Shore High School bliver eleverne i 2.a
og 2.c matchet med amerikanske
gymnasieelever, som de skal indkvarteres
hos, mens de går i skole på Bay Shore High
School. Her bliver de sproglige kundskaber
udfordret og venskaber skabt. I skolen skal
2.a og .2b bl.a. følge undervisning,
sammenligne vores og den amerikanske skolekultur og samarbejde om forskellige faglige emner
som fx den amerikanske borgerkrig, filmanalyse og bæredygtig levevis i USA og Danmark. 2.a og
2.c er hjemmefra blevet forberedt på det faglige samarbejde og kulturmødet gennem undervisningen
i engelsk, historie og samfundsfag, og skoleopholdet giver mulighed for en dybere forståelse af såvel
den amerikanske som den danske kultur. Få smagsprøver på klassernes program i New York City
på skolens hjemmeside, hvor I også fra oktober kan følge med i 2.a`s og 2.b`s amerikanske drøm.
(JH) http://www.sctknud-gym.dk/om-os/internationalt/internationale-studieretninger

Skolens idrætsdag 2013

Sct. Knuds Gymnasium inviterer
• 20. november: forældrekonsultation i 1.g
• 26. november: forældremøde om valg af studieretning i 1.g
• 3. december: konsultation i 2.g
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