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Rektors klumme
Kære læser
Vi befinder os midt i eksamensperioden, der altid
byder på en særlig stemning med en skøn
blanding af nervøsitet, koncentration, spænding
og alvor. Om få uger springer en ny årgang
studenter ud, og vi glæder os til at fejre dem til
dimissionen d. 27.juni. Samtidig er vi fuld gang
med at forberede modtagelsen af knap 300 nye
elever efter sommerferien. Det er en modtagelse,
hvor fortsættereleverne spiller en stor og vigtig
rolle – det er deres skole, og det er dem, der ved,
hvordan man føler sig godt modtaget som ny
elev. Derfor er det også en fornøjelse, at rigtig
mange nuværende elever har tilbudt at fungere
som ”onkler” og ”tanter” for de nye 1.g-elever. Det
kan I læse mere om i dette nyhedsbrev. I kan også se eksempler på, at skoleåret
2013-2014 har budt på meget andet end traditionel undervisning. Vi har blandt
andet haft besøg fra Indien, og det har hele skolen haft lejlighed til at bemærke.
God fornøjelse med læsningen – og rigtig god sommer!
Med venlig hilsen
Susan Mose Rektor

Kom til GloGalla
Onsdag d. 25. juni går trafikken
sandsynligvis i stå på Læssøegade
mellem kl. 17-18, for her vil årets
studenter på Sct. Knuds Gymnasium
ankomme i seje biler og fantasifulde
køretøjer. Efter ankomsten danses
lancier, hvor forældre og søskende
kan se på. Gallafesten vil herefter
fortsætte med spisning
for studenterne og personale.
Se ruten på studenternes
paradekørsel i denne lille film:
https://www.youtube.com/watch?v=0_aswELlhX4&feature=youtu.be

Årets dimission
Fredag d. 27. juni sker det! Her
dimitteres 264 studenter fra Sct.
Knuds Gymnasium i skolens
idrætshal. Ved dimissionen deltager
også jubilarer fra skolen, der helt
sikkert vil mindes deres skolegang
på Knuds.
Læs mere om program for dimission
her:

http://www.sctknud-gym.dk/om-os/opslagstavlen/2012-2014/dimission-2014

Første skoledag er en festdag

Efter sommerferien står 30 onkler & tanter klar til at modtage 280 nye elever.
Allerede ved indgangen vil de nye elever blive mødt med flag, blomster og smil.
Resten af ugen byder på et spændende intro-arrangement, hvor eleverne får
mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende. Ugen afsluttes med fest for
1.gérne.
Fredag d. 15. august kl. 17:00- ca. 18:30 indbydes forældre til alle nye elever til
en lille velkomst på skolen. De får en særskilt invitation.
Nye elever kan læse mere på:
http://www.sctknud-gym.dk/ny-elev/ny-elev-i-1g

Inderne satte kulør på Sct. Knuds Gymnasium
I maj måned fik Sct. Knuds
Gymnasium et spændende indblik i
den indiske kultur i form af
danseopvisninger, oplæsninger,
hennafarvninger, smagsprøver og
meget mere. Alt sammen tilsat
kulørte nationaldragter og en duft af
røgelse. Tre lærere og 16 elever fra
Bal Bharati Public School, Rohini i
New Delhi besøgte Sct. Knuds
Gymnasium som led i et
udviklingsprojekt. Skolens to lærere
Charlotte Friis Frederiksen og Gunhild Jensen besøgte i 2012 ni skoler i Indien for
at finde en velegnet skole til udvekslingsprojektet. Valgte faldt på Bal Bharati
Public School. Udvekslingsprojektet støttes bl.a. af Danida i form af et legat. De
indiske og danske elever skal samarbejde om projekter om kultur, værdier,
menneskerettigheder og bæredygtighed. Til oktober drager 2h og skolens to
lærere til New Delhi i 8 dage, hvor de skal opleve den indiske kultur på første
hånd.

God sommer

Sct. Knuds Gymnasium ønsker alle en dejlig sommer.
Det nye skoleår begynder d. 12. august for 1.g kl. 9:00 og for 2.g og 3.g kl. 9:45.
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