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Invitation til elev- og forældrearrangement 
Torsdag den 3. oktober 2019  

kl. 17.00-ca 18.30  
 

 
For godt en måned siden startede hverdagen på gymnasiet. I har deltaget i en del 
introarrangementer (fx O-løb, folkedans, cafe, fest), hvor der især har været fokus på 
det sociale. Derudover er I i fuld gang med grundforløbet med alt hvad det 
indebærer af undervisning, lektier og afleveringer. Jeg håber, I føler jer godt tilpas på 
skolen, og at I er glade for at gå her.  
 
Ved arrangementet vil vi, ud over at skabe en kontakt mellem skole og forældre, 
også fortælle jer mere om, hvad det at gå i gymnasiet indebærer samt give jer et 
perspektiv på tiden efter gymnasiet.  
 
Derudover vil vi gerne sikre os, at både elever og forældre kan få fælles information om 
skolens studieretninger, som I kan drøfte i fællesskab inden fristen for 
studieretningsvalget mandag d. 7. oktober.   
 
Som opfølgning på den introduktion I fik ved et fællesarrangement d. 29. august 
kommer der i løbet af den næste tid flere aktiviteter i skoletiden vedrørende afklaring 
af jeres kommende studieretningsvalg: 
 

• Den 24. og 25. september er skoledage med undervisning i fag fra de to 
studieretninger, som I ønsker at vide mere om. 

• I uge 40 skal I til en individuel samtale hos en studievejleder eller faglærer 
med henblik på at kvalificere jeres overvejelser i forbindelse med 
studieretningsvalget. 

 
Generelt er kontakten mellem skole og hjem mere begrænset i gymnasiet end i 
folkeskolen, men indtil eleverne fylder 18 år, vil forældre blive kontaktet, når det er 
nødvendigt i forbindelse med brud på studie- ordensreglerne, svigtende 
studieaktivitet eller andet. I er som forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte 
os, hvis I har spørgsmål.  
 
 
Jeg håber at se mange af jer d. 3. oktober. Husk tilmelding i lectio. 
 
Med venlig hilsen  
Lone Mailandt-Poulsen, rektor 
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