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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten

Med dette årsskrift bydes du velkommen til tre spændende og 
udbytterige år på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Du har valgt en uddannelse, som har til formål både at give dig 
almen dannelse og forberede dig til videre studier. 
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem 
klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.
Derudover vil der I de enkelte fag blive arrangeret virksomheds
besøg, ekskursioner og studieture. Vi håber desuden på, at du 
vil deltage i frivillig musik og idræt m.v., som ligger uden for den 
skemalagte undervisning.

Det at begynde på en ny skole er altid spændende. Du får 
nye kammerater, nye lærere og en række nye fag. For at gøre 
skolestarten lettere, er der lavet et særligt program for den første 
uge. Du vil den 3. august få nærmere besked om denne 
"Introduktionsuges" indhold. Du opfordres ¡øvrigt til at læse dette 
årsskrift igennem, før du møder. Du vil på forhånd kunne orien
tere dig om, hvilke aktiviteter, der er på skolen, hvordan lærerne 
ser ud, hvem der bestemmer hvad, hvordan du skal finde rundt i 
bygningerne o.s.v., men husk at spørge, hvis du er i tvivl om 
noget.

Du har direkte indflydelse på, hvordan de tre år kommer til at 
forløbe med dine nye klassekammerater, og jeg håber, at du 
vil modtage denne udfordring på en positiv måde, så I alle får 
mest muligt, både socialt og fagligt ud af den tld, I skal tilbringe 
sammen. Jeg håber også, at du vil være med til at præge og 
videreudvikle de gode traditioner vi har på Amtsgymnasiet i 
Hadsten.

Jørgen Christiansen 
rektor
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A - Administration
B - Bibliotek
L - Lærerværelse
S - Studievejledning
M - Musik
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