Juni 2020
Fester, rejser og arrangementer (stx)
Fester
Den 28. august er der Sommerfest, hvis det tillades trods Covid-19. Festen arrangeres for at byde
nye elever velkommen; festen er kun for skolens elever. Til festen sælges der sodavand, øl og
Somersby, og man må ikke selv medbringe drikkevarer. Vi nævner denne fest allerede nu for at
fortælle dig og dine forældre, at denne fest er et officielt arrangement, hvor der medvirker lærere,
og hvor skolen er ansvarlig. Dette gælder i øvrigt alle officielle skolefester, der holdes på
gymnasiet. Hvad der sker før og efter festerne, har skolen selvfølgelig ikke noget med at gøre. Vi
opfordrer forældrene til at holde lidt øje med, hvad der sker til eventuelle forfester. Festerne på
skolen slutter normalt kl. 23.45, og der er indsat ekstrabusser på dette tidspunkt.
Der afholdes desuden fredagscafé tre til fire gange i løbet af skoleåret. Her er der mulighed for at
købe øl og Somersby i begrænsede mængder i tidsrummet mellem kl. 14 og 16.30. Cafeen er
primært et elevarrangement, men der vil dog altid være lærere til stede.
Rejser
Når grundforløbet er slut, og studieretningsforløbet er startet, afholdes der en introtur for de
enkelte klasser. Der er en egenbetaling på 75,- kr. til forplejning og transport på turen.
Eliteidrætsklassen er på introtur i grundforløbet.
Skolen vil i løbet af 2.g arrangere en studietur for alle årgangens elever. Studieturen arrangeres af
to af klassens lærere. Turen har et fagligt indhold, og der er program hver dag. Vi har på forhånd
udstukket nogle regler, som eleverne skal følge. Brydes reglerne, er det på elevens eget ansvar, og
eleven kan blive sendt hjem for egen regning. Turen er alkoholfri, og eleverne forventes senest at
være i seng til midnat. Disse regler og retningslinjer gælder også i tidsrum, der er til elevernes
egen disposition.
Elevbetalingen for studieturen vil være ca. 4000 kr. + lommepenge. Betalingen bliver opdelt i 2
rater, og første rate på 2000 kr. er et depositum, som skal betales senest 1. februar. Anden rate
forfalder 1. maj. I vil modtage breve i e-Boks i forbindelse med indbetalingerne.
Andre arrangementer
Hytteture, der arrangeres af nogle klasser sammen med deres tutorer, er uden for skolens
ansvarsområde. Det samme gælder f.eks. for rejser, der arrangeres af eleverne selv (skitur/Prag).

Med venlig hilsen
Torben Poulsen
rektor
Juni 2020

Fester, rejser og arrangementer (hf)
Fester
Den 28. august er der Sommerfest, hvis det tillades trods Covid-19. Festen arrangeres for at byde
nye elever velkommen; festen er kun for skolens elever. Til festen sælges der sodavand, øl og
Somersby, og man må ikke selv medbringe drikkevarer. Vi nævner denne fest allerede nu for at
fortælle dig og dine forældre, at denne fest er et officielt arrangement, hvor der medvirker lærere,
og hvor skolen er ansvarlig. Dette gælder i øvrigt alle officielle skolefester, der holdes på
gymnasiet. Hvad der sker før og efter festerne, har skolen selvfølgelig ikke noget med at gøre. Vi
opfordrer forældrene til at holde lidt øje med, hvad der sker til eventuelle forfester. Festerne på
skolen slutter normalt kl. 23.45, og der er indsat ekstrabusser på dette tidspunkt.
Der afholdes desuden fredagscafé tre til fire gange i løbet af skoleåret. Her er der mulighed for at
købe øl og Somersby i begrænsede mængder i tidsrummet mellem kl. 14 og 16.30. Cafeen er
primært et elevarrangement, men der vil dog altid være lærere til stede.
Rejser
Som en del af introperioden afholdes der en teambuildingtur i september for de enkelte klasser.
Der er en egenbetaling på 75,- kr. til forplejning og transport på turen.
Skolen vil i løbet af foråret i 1.hf arrangere en studietur for alle årgangens elever. Studieturen
arrangeres af to af klassens lærere. Turen har et fagligt indhold, og der er program hver dag. Vi har
på forhånd udstukket nogle regler, som eleverne skal følge. Brydes reglerne, er det på elevens
eget ansvar, og eleven kan blive sendt hjem for egen regning. Turen er alkoholfri, og eleverne
forventes senest at være i seng til midnat. Disse regler og retningslinjer gælder også i tidsrum, der
er til elevernes egen disposition. Elevbetalingen for studieturen vil være ca. 3000 kr. +
lommepenge. Første rate på 1500,00 kr. er et depositum, der skal betales senest den 15.
september. Anden rate forfalder 1. november. Turen går til Tjekkiet, og umiddelbart efter
skolestart vil I modtage et brev i e-Boks om indbetaling og nærmere oplysninger om turen.
Andre arrangementer
Hytteture, der arrangeres af nogle klasser sammen med deres tutorer, er uden for skolens
ansvarsområde. Det samme gælder f.eks. for rejser, der arrangeres af eleverne selv (skitur/Prag).

Med venlig hilsen
Torben Poulsen
rektor

