Stenhus den 27. juni 2017

Velkommen til Stenhus!
Du er blevet optaget i 1.g på Stenhus Gymnasium. Du er kommet i 1.a.
Vi glæder os til at møde dig mandag den 13. august klokken 9.00.
Du skal møde ved hovedindgangen og gå hen til det skilt, der viser hvor din klasse skal være. Her
vil du få udleveret et navneskilt af dine tutorer. Sæt det synligt, så man tydeligt kan se hvilken
klasse, du hører til.
Vi har planlagt et introduktionsprogram, der skal få dig til at føle dig velkommen og hjemme på
Stenhus. I løbet af grundforløbet vil du have lært skolen godt at kende, have udviklet dig fra at
være folkeskoleelev til gymnasieelev og i det hele taget have lært en masse nyt.
I år begynder ca. 450 nye elever på STX, HF, Pre-IB og IB. Vi ønsker at alle de nye elever hurtigt
bliver en del af fællesskabet her og glæder os til at gøre vores for det. Resten er op til dig.
Programmet for de første dage er vedlagt. Her kan du også se, hvad du skal medbringe de første
dage.
Vi vil også allerede nu gøre opmærksom på en række tiltag i forbindelse med, at du skal vælge
studieretning:





I uge 37-38 er der studieretningsorientering for alle elever
I uge 39 indkaldes alle 1g elever til evalueringssamtale med inspektor eller studievejleder
inden endeligt studieretningsvalg i uge 40.
I uge 40-41 afholdes skole-hjem samtaler med en af klassens lærere
Mandag og tirsdag den 12.-14. nov. er der introforløb for de nye studieretningsklasser.
o Tirsdag den 13. nov. er der forældreaften med fælles spisning for alle 1g klassers
elever og deres forældre. Hver familie medbringer en ret til en fælles buffet.
o Onsdag den 14. nov. er der aktivitetsdag for alle 1g klasser

I vil modtage nærmere information om de forskellige arrangementer, når tiden nærmer sig.
Vi har en meget informativ hjemmeside www.stenhus-gym.dk, hvor du kan hente mange
oplysninger om skolen og det der vedrører din skolegang på Stenhus.
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Fra 6. august kan du klikke ind på Lectio, hvor du kan se dit skema, dine klassekammerater og
lærere, samt hvilke lokaler du skal være i. Du kan enten klikke på klasse eller navn. Du er
registreret under dit fornavn.
Vi opfordrer til, at du inden skolestart har gennemført vedlagte Lectio Safari. Safarien guider dig
gennem installationen af Office 365, som skolen stiller gratis til rådighed for dig, samt de vigtigste
funktioner i Lectio. Kort efter skolestart vil du blive bedt om at købe lommeregnersoftware til din
computer til en pris på under 150 kr.
Desuden har vi en rigtig god Facebookside: https://www.facebook.com/stenhusgymnasium, hvor
man kan følge lidt med i hverdagslivet på Stenhus.
Vi gør opmærksom på, at optagelse på Stenhus Gymnasium er betinget af, at du opfylder
optagelseskriterierne. Du skal sende en kopi af dine afgangsbevis(er) til skolen, så vi har den i
hænde senest d. 1. august. Det SKAL sendes via følgende link:
www.stenhus-gym.dk/formular/eksamensbevis
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen

Per Farbøl
Rektor
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PROGRAM FOR DE FØRSTE DAGE
For at give dig den bedste start på Stenhus begynder skoleåret med et helt særligt
program de første to dage. Her vil du opleve skolen fra forskellige vinkler og lære dine
nye kammerater at kende.
Første dag skal du medbringe:







Sygesikringsbevis
Uni login
Bærbar computer
Madpakke eller penge til at købe frokost i kantinen
Praktisk tøj og sko til udendørs aktiviteter
3 ting, der fortæller noget unikt om dig selv (dvs. noget de andre IKKE har)

Desuden skal du betale 20 kr. for studiekort enten kontant eller via Mobile Pay.
MANDAG D. 13. AUGUST KL. 9:00-15:00
9:00

Alle møder i fodbadet, hvor Rektor Per Farbøl byder velkommen. Tutorer
fra 2g vil stå parat ved hovedindgangen for at vise vej.
Herefter er der samling i klasserne, hvor én eller flere af klassens lærere
vil tage imod jer.
Resten af dagen følger forskellige aktiviteter, der alle har til formål at I
skal lære hinanden og skolen at kende, så vi allerede fra start får skabt et
godt og trygt et læringsmiljø.
Aktiviteterne kan være navnelege, præsentation af jer selv ved jeres 3
medbragte ting, samarbejdsøvelser, ’klassens time’ orienteringsløb rundt
på skolen m.v. I vil også blive fotograferet og få udleveret bøger.

15:00

Tak for i dag

TIRSDAG D. 14. AUGUST KL. 8:15-15:00
8:15

Alle møder i klasserne
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Herefter fortsætter programmet med forskellige aktiviteter jf.
ovenstående.
15:00

Tak for i dag

ONSDAG D. 15. AUGUST KL. 8:15-15:00
8:15

Alle møder jf. skemaet til første almindelige skoledag

FREDAG D. 17. AUGUST KL. 15:00-17:00
Alle møder efter skemaet til en helt almindelig skoledag, hvorefter eftermiddagen
(15:00-17:00) er afsat til Fredagscafé for alle 1. klasser. Fredagscafeén er arrangeret
af Supertutorerne, som vil fortælle jer mere om arrangementet i løbet af introdagene.
Programmet for introdagene vil fremgå af jeres skema i Lectio.
Nu ved du lidt om, hvad der skal foregå i den første tid.

Med venlig hilsen

Maja Liep
Pædagogisk leder

