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Kare nye elev!

Damen på forsiden ser måske nok lidt stram ud, men hun mente
det i hvert fald godt overfor datidens "peblinge", da hun op

rettede skolen i 1542.

Peblingene er nu "studerende" og vi håber, at du som sådan må
få nogle gode år her. For at lette dine første dage her på ste
det har vi lavet dette lille hefte, hvor vi har prøvet at svare

på nogle spørgsmål, som det kunne tankes, du stiller idag. Vi
håber, at vi har ramt rig tigt.
Hed venlig hilsen.'

Ole Ballisager

Kantinen, hvor jeres første møde med skolen finder s'-ed.

INDHOLD
Hvordan kommer v i
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2
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Hvad sker der den forste dag og de folgende?
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3

os til?

s.

5

s.

6

Hvem henvender v i

Hvad er ellers godt at vide?

t
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Hvordan kommer vi ud pi gymnasiet?
Man kan selvfølgelig bruge
den mulighed er busserne,

holdepladsen,

"fusserne", men en an

som afgår fra rutebil

og som kan benyttes af oplandsele

verne. Amtet betaler transporten for de elever,
hvis samlede skolevej
og derover.

(frem og tilbage)

22 km

er

Disse elever skal ansøge om fri befor

dring hos det amt man bor i senest d. 1 - 7 Elever, der benytter tog,

87.

skal have udstedt to årskort

tog og et til bybusserne, og skal derfor medsende

et til

to fotografier.

Rutebilkortene derimod gælder også til bybusserne. Togkort udleve
res på jernbanestationerne

umiddelbart

før skolestart. Rutebil

kortene kan afhentes på skolens kontor den første dag.

På den første skoledag d.
rutebilstationen kl. 8.45.

5.

aug. afgår der en specialbus fra

Elever, der ankommer fra oplandet med

rutebil eller tog, bedes orientere sig på pladsen og se efter en
bus med skiltet "Kolding Gymnasium" i vinduet.
Er der iøvrigt problemer med årskort o.l., kan man søge råd og bi

stand på skolens ekspedition.

Hvordan finder vi rundt på skolen?
På bagsiden af heftet findes en oversigtsplan,

som kan være rar

at have i tasken de første dage.
Det første, man møder ved indkørslerne fra Skovvangen, er cykel

skurene. De fleste elever benytter de to flisegange,
fra cykelskurene, når de skal ind på skolen,

der udgår

idet hovedindgangen

ligger lidt "forkert" i forhold til Skovvangen.

Skolen er inddelt i tre sektorer V, M og 0,

og det er tanken,

hver sektor fungerer som en lille skole i den store.

at

Derfor får

hver klasse også hovedparten af timerne i et bestemt klasselokale
i en af sektorerne under hele skolegangen,

hjemme der.

således at de føler sig

- 3 Indenfor hver indgang er der en garderobe

ren.

som hører til sekto

I M-sektoren er der et specielt indrettet toilet beregnet

for handicappede elever. Disse
har også tilladelse til at be

nytte elevatoren.
I hver sektor er der et stort

åbent område,

som er møbleret

dels til ophold og afslapning
i frikvartererne og dels til

undervisning. Når der under
vises

i området,

skal elever,

der slapper af; forholde sig
stille og rolige.

I hver af sektorerne findes der et tekøkken,

som kan benyttes af

eleverne.

Faglokalerne er placeret i to sektorer N og K, hvoraf kun N ses

på planen, da K-sektoren ligger i kælderetagen.

I N-sektoren un-

dervises der i fagene fy

sik, kemi, biologi og da
talære .
K-sektoren huser fagene
musik og formning.
Mellem kantinen og N-sek-

toren fører en gang over
(fysiksamlingen har det nyeste udstyr)

til sportshallen, hvor idrætstimerne finder sted.

Hvad sker der den første dag og de følgende?
For at hjælpe de nye elever med at lære hinanden og stedet at
kende, har vi lavet'et særligt program for de nye klasser de
første to dage. Dette program findes på side

10. Det fremgår her-

- 4 af,

at såvel Ih som Ig møder
onsdaa d. 5.

auaust kl.

9.00

Onsdag og torsdag vil I møde jeres klasselærer,

studievejlederen,

klassens tutor og naturligvis rektor. Der bliver også et par en
kelte undervisningstimer de to første dage. Fra og med fredag gæl

der det almindelige skema, bortset
fra, at der er fælles morgenbord i

1. time sammen med læreren og tutor.
I løbet af torsdagen vil de nye ele

ver blive fotograferer klassevis.

I inrrcduktionsarrangementet indgår

en hyttetur,

som planlægges af klassen

sammen med klasselæreren.

Introduktionsprogrammet slutter med en

fest fredag d.
des med spisning i M-sektoren. Eleverne er

4.

sent.,

som indle

meget velkomne til at

optræde med underholdning af forskellig art.

Til hver af de nye klasser knyttes der to elever fra

henholdsvis 2h og 2g.

De kaldes "tutorer" og har til

opgave at være vejledere for klassen på alle måder,
både i introduktionsdagene og i resten af året.

(ta mig 1 hånden) Tutorernes navne bliver slået op i klasseværelset.
Tutor er med i rundvisningen den første dag og deltager i planlæg
ningen af hyttetur og velkomstfest.

I hytteturens program indgår bl.a. en orientering og et gruppearbej
de omkring elevens situation, elevrådets funktioner og den daglige

kommunikation på skolen. Under dette optræder tutorerne som rådgive

re",

idet de kan fortælle om deres erfaringer fra deres egen start

i hf og gymnasiet.
Den ene tutor er udpeget af elevrådet og har således kendskab til

dettes funktion.
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Hvem henvender vi os til?
REKTOR

kl.

træffes på sit kontor

8-10 og de øvrige dage kl.

der er vist ikke mange,

(Al)

mandag

12-13, men

der overholder

disse tidspunkter. Man tropper op og tryk
ker på knappen uden for døren,

hvis man fø

ler, at der er væsentlige problemer i forbind
else med ens skolegang eller af personlig art. Man kommer der

også for at bede om fri eller for at få en udtalelse.

SKOLESEKRETÆRERNE

Betty

ekspeditionen (A2).

og Ulla styrer med blid men fast hånd

Her henvender man sig om alt muligt mellem

himmel og jord, hvis man er i tvivl. Man henter ansøgningsblan
ketter, attester,
m.m.

her.

årskort

Her henter og af

leverer man også sin sygeseddel, hvis man skulle gå hen

(må jeg be'cm elevrådets aviser?)

Og blive syg.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR Issing har kontor i A3.

Her kan man og

så henvende sig for at bede cm fri eller få påtegnet papirer.

BOG INSPEKTOR Niels Thøgersen træffes i A9, hvor et opslag angiver
åbningstiden. Alle henvendelser om bøger, papir,

foregår her.

lommeregne m.m.

- 6 LÆRERNE ælsker deres lærerværelse A6 cg kan derfor ofte træffes

der. Man kan trygt komme til sin lærer
for at få vejledning og gode råd i forbin
delse med faglige eller andre problemer.

Ligeledes kan eleverne til enhver tid bede

læreren om en vurdering af deres faglige

standpunkt.

I gymnasiet gives der desuden

"karakterbog", dvs standpunktskarakterer i
december og i marts måned.

For gymnasieeleverne og deres forældre af
[tæ-tatne at ganik’e a£m-indzi-ia a mennei kat)

holdes der i Ig to aftenmøder, et i novem
ber,

hvor nogle lærere vil fortælle om ar

bejdet i klassen, og et i februar,

som er en konsultationsaften med

individuel evaluering og vejledning.

STUD IEVEJLEDERNE har kontorer i C2 og C3.

På side 9 kan man se,

hvem der studievejleder for de enkelte klasser. Studievejlednin
gen omfatter grenvalg,

tilvalg,

studieteknik,

økonomi, erhvervs

orientering, eksamensteknink m.m. Desuden står studievejlederne
til rådighed vedrørende den enkeltes personlige problemer i det

daglige,

store som små,

såvel i som uden for skoletiden. Træffe

tiden fremgår af opslag ved kontorerne.

Hvad er ellers godt s; vfdu?
UDEN MAD OG DRIKKE... men det kan man

altså købe i kantinen, når den er åben
i frikvartererne. Man kan købe brød,

mælk, kaffe, vand,

lyst øl m.m. Varm

mad kan ikke købes bortset fra pølser
med brød om fredagen.
Ud over kantinen er det muligt åt købe
varme og kolde drikke i automater, som

er anbragt rundt omkring på skolen.
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OPSLAGSTAVLERNE findes forskellige steder. Vigtige er de to
tavler ved indgangene mellem V,M og M,0.
lige timeændringer,

Her meddeles de dag

som f.eks. kan skyldes,

Det kan betyde, at timer ombyttes,

at en lærer er syg.

at klassen "arbejder selv

stændigt", er "alene" eller har fri. Den sidste bulletin væk
ker som regel jubel. Der er gode muligheder for at udnytte mel

lemtimer effektivt,

idet der findes mange arbejdspladser rundt

om på skolen, hvor man kan sætte sig til at forberede sig til næ
ste dag eller skrive stil m.m.

31 BL IOTEKET er åbent som læsestue og arbejdssted hele dagen.

Bøgerne kan normalt hjemlånes i en måned.

Bibliotekaren er til

stede i et bestemt frikvarter. Nærmere skriftlig orientering
følger.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)...

Rektor vil redegøre for de vigtigste regler i sin orientering

cm tirsdagen.

Det kan nævnes, at man skal være fyldt 18 år for

at kunne få støtte, men man kan godt søge forinden. Eleven
skal oprette en bankkonto, hvor pengene indsættes, og der
gælder naturligvis bestemte indtægtsgrænser .
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netop derfor bør man vel be

handle savel inventar som ud
leverede bøger m.m.

som om

det var ens eget dyrekøbte.

Bøgerne skal forsynes med om
slag og navn.

De skal erstat

tes af eleverne,
kommer.

hvis de bort

Såvel hf'ere som gym

nasiaster har ret til at gå

til eksamen i et mindre pensum,
end det som kræves gennemgået.
Til gengæld er der mødepligt

til alle timerne.

Overholdes

denne ikke kan man risikere at blive bortvist fra skolen.
Man

kan dog i visse tilfælde slippe med at gå op i fuldt

pensum.

...der bliver gjort et stort

arbejde

for at sætte

elever

ne i gang'.
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