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Rektors klumme
Kære læser
Så har vi på Sct. Knuds Gymnasium taget hul på et nyt kalenderår. Det var en fornøjelse at kunne
byde eleverne velkommen til tilbage efter ferien – til en skole, hvor indgangspartiet er blevet
udsmykket. Og snart har også mellemgangen på første sal fået et ansigtsløft - med bløde møbler,
der forhåbentlig vil blive taget flittigt i brug. Vi går et spændende forår i møde. Udover et intenst
fagligt program, der for 3.g-eleverne for alvor indledes med offentliggørelsen af årets opgave i
Almen Studieforberedelse i slutningen af januar, byder foråret også på en del arrangementer og
aktiviteter på tværs af fag og klasser med blandet andet musical, årsfest og filmaften afviklet af
mediefags- og designelever. D. 28. januar holder vi Åbent Hus for kommende elever. Vi glæder os
meget til at præsentere stx-uddannelsen i almindelighed og Sct. Knuds Gymnasium i
særdeleshed.
Godt nytår, og god fornøjelse med læsningen!
Med venlig hilsen
Rektor Susan Mose

Innovation
Begrebet innovation er indskrevet i stxuddannelsens formålsparagraf, hvor der
bl.a. står: "Uddannelsen skal tillige udvikle
elevernes kreative og innovative evner og
deres kritiske sans". Det innovative
defineres i læreplanerne som noget, der
tilfører den konkrete sammenhæng noget
nyt, og noget der har værdi for andre. Det
innovative arbejde vil derfor ofte fokuseres i
udarbejdelse i forskellige løsningsforslag
med dertil hørende undersøgelser og
vurderinger.
På Sct. Knuds Gymnasium er vi i gang med at øve os i at arbejde innovativt. I flere fag arbejdes
der med innovative metoder, f.eks. arrangeres der SamfundsfagsCup, hvor skolen har været vært
for andre ungdomsuddannelsesinstitutioner omkring løsning af innovative opgaver. Også i AT
(almen studieforberedelse) er innovation blevet et vigtigt element. Ministeriet har i dette skoleår
åbnet en mulighed for at eleverne evt. skal kunne vælge en innovativ opgave til AT-eksamen.
Derfor har lærerne her i efteråret i fællesskab rustet sig til denne opgave; Vi har afholdt
pædagogisk dag om emnet, deltaget i seminarer og flere har afprøvet innovative metoder i
klasserne. D. 27. januar offentliggøres dette års AT-eksamensopgave for alle landets 3.g-ere, og
det bliver spændende at se, om det ikke allerede her vil være muligt at vælge en
innovationsopgave. Ikke alle vores 3.g-ere har prøvet at arbejde innovativt, og derfor er vores råd,
at de, der ikke har prøvet at arbejde innovativt, overvejer det grundigt og drøfter det med deres
lærere, inden de giver sig i kast med AT-innovationsopgaven, men de nuværende 2.g-ere vil helt
sikkert have prøvet denne arbejdsmetode inden deres AT-eksamen.
Uddannelsesleder Mette Foldager

FATS!
Fed, alternativ og tværfaglig sjov, det var,
hvad den samfundsfaglige studieretning i
1g, 2g og 3g mødte en lidt grå tirsdag.
Eleverne arbejdede på tværs af årgange og
klasser med emner som branding,
Jeopardy, sjov med tal, Did they really say
that - men også mere alvorlige
emner blev ud fra retoriske principper
debateret fx for og imod legalisering af
hash. Der var noget på spil! For der var
nemlig kage og diplomer til hold med bedste
gennemsnit, hold med flest 12-taller og det
mest kreative hold.

Sct. Knuds Gymnasium har i dette skoleår afholdt flere studieretningsdage fx. i kemi og fysik - og
allerede i næste uge er biologi klar med deres bud på tværfaligt samarbejde. Formålet med
studieretningsdagene er, at man selvfølgelig bruger viden og kompetencer fra
studieretningsfagene og stifter bekendtskab med nye måder at arbejde på. Men
studieretningsdagene har også et socialt formål, nemlig at klasserne på skolen lærer hinanden
bedre at kende.
Uddannelsesleder Dorthe Hollmann

Sct. Knuds får ansigtsløft
Efter juleferien blev elever og personale budt velkommen af et helt nyt indgangsparti. Ideen med
den nye udsmykning er, at den bl.a. skal afspejle skolens vision om faglighed, fællesskab, og
udvikling. I udsmykningen indgår fx origami som mønster, der skal henvise til begreber som
netværk og fællesskab. Endvidere har elever og lærere bidraget med citater til væggen, som nu
indgår som en del af linjerne i mønstret på væggen, og som man kan blive inspireret af i
hverdagen.
I udsmykningen indgår også fem billeder, som viser mennesker, dyr og symboler i forskellige
situationer. Man møder fx. ørnen, pumaen og kolibrien: Ørnen henviser til visioner og
ubegrænsede muligheder, pumaen til mod og indre styrke, og kolibrien er relateret til Machu
Picchu (præ-Columbiansk by optaget på UNESCOs verdensarvliste), som handler om at følge sit
hjerte i alt, hvad man gør og siger.
Uddannelsesleder Dorthe Hollmann

Kom til Åbent hus
Informationsaften for kommende elever.
Tirsdag d. 28. januar kl. 19.30 åbner Sct.
Knuds Gymnasium dørene for kommende
elever og forældre. Lige nu er skolens
elever og lærere ved at gøre sig klar til at
modtage de mange gæster, som vi
forventer kommer denne aften. Der findes
mere information om Åbent hus på
http://www.sctknud-gym.dk/omos/opslagstavlen/2012-2014/aabent-husden-28-januar-2014 Skolens nye
studieretningshæfte vil blive udleveret
denne aften.

Årsfesten kalder
Skolen inviterer nuværende elever, forældre,
gamle elever og ansatte til årets største fest
fredag den 7. februar. Festen indledes med
fællesspisning for 2.g, forældre og søskende i
idrætshallen kl. 18:00-20:00. Fra kl.20.00 kan
1g og 3g slutte sig festen.
Årsfesten er også for Sct. Knuds gamle elever!
I år bliver "Cafe-Knuds" (lokale 16) mødestedet
for gamle elever. Her kan man mødes og
snakke om gamle dage på Knuds.
Få mere information på http://www.sctknudgym.dk/om-os/opslagstavlen/2012-2014/sct-knud-aarsfest-2014
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