Kort og godt

om brobygning
Kære forælder!
Din søn eller datter skal
snart besøge Paderup
Gymnasium i et brobyg
ningsforløb. Det glæder vi
os til. Vi vil gerne benytte
denne anledning til at in
formere dig om, hvad dit
barn og du kan forvente
af brobygningsdagene
og af en gymnasieuddan
nelse hos os.
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Brobygningsforløbet
Som brobygger kommer man i en klasse med andre bro
bygningselever, og man får et skoleskema, som ligner et
gymnasieskema mest muligt.
Den første time tager en af vores studievejledere imod
de unge. Hun viser rundt på skolen og fortæller om pro
grammet for brobygningsforløbet, stx og vores studieret
ninger.
Derefter følger de faglige timer, hvor brobygningselever
ne kommer til at arbejde inden for alle vores fire typer
af fag: Sproglige, naturvidenskabelige, kunstneriske og
samfundsfaglige. Vi orienterer også om valgfag som fx er
hvervsøkonomi, filosofi og psykologi, som vi tilbyder i 3.g.
Sidste lektion i forløbet varetages igen af studievejlede
ren, som samler op og besvarer spørgsmål. I denne lek
tion deltager også en håndfuld 1.g-elever, som i mindre
grupper fortæller brobyggerne om deres erfaringer med
at vælge ungdomsuddannelse og begynde på gymnasiet.

Her foregår det
Paderup Gymnasium ligger på Apollovej i Randers Syd, tæt på storcentret. Undervisningen starter kl. 8.30, så alle kan
nå at komme frem med deres busser. Fordi vi ved, at transporten er en vigitig faktor, når hverdagen skal fungere, er vi i
løbende dialog med busselskaberne for at at sikre os gode transportmuligheder til gymnasiet for vores elever.
Mange af busserne fra Djursland holder tæt på, og fra busterminalen i Randers kører der bybusser direkte til gymnasi
et. Hvis du søger i Rejseplanen, hedder stoppestedet ”Paderup Boulevard/Nedergårdsvej”.

På Paderup Gymna
sium støtter vi den
faglige udvikling både
for de dygtigste og for
dem, der har brug for
hjælp. Vi har talent
programmer, hvor de,
som trænger til ekstra
udfordringer, kan få en
forsmag på universite
tet, og vi har læsevejled
ning og lektiecafé for de
elever, som skal bruge
hjælp til deres opgaver i
matematik.

”Jeg valgte Paderup
Gymnasium, fordi jeg
ønsker at åbne døre for
min fremtidige uddannelse og have tre gode
år, jeg kan se tilbage på
med et smil, når jeg får
huen på.”
Matilde B. Holm, 3.b

Stx
på
Paderup
Gymnasium

Hvad kan en stx bruges til?
Stx er den brede, alment dannende gymnasieuddannelse,
som holder alle studiemuligheder åbne. Den giver adgang til
alle typer videregående uddannelse. Du kan finde dem alle
på www.ug.dk. Her er nogle eksempler:
Korte videregående uddannelser, fx finansøkonom,
produktionsteknolog, byggetekniker, datamatiker, multime
diedesigner
Mellemlange videregående uddannelser, fx optiker,
pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer, fysioterapeut,
journalist, politibetjent
Lange videregående uddannelser, fx jurist, læge, tandlæ
ge, ingeniør, økonom – eller gymnasielærer ;-)

Trivsel
Elevers læring og udvikling er tæt forbundet med trivsel. Derfor har lærerne
opmærksomhed på den enkelte elev og på det sociale miljø mellem eleverne.
Fra skolestart indgår hver ny 1.g-elev i en makkerskabsgruppe à tre-fire klasse
kammerater, og enhver elev kan løbende kontakte sine lærere eller sin studie
vejleder, hvis der opstår problemer med trivsel.

PLADS TIL DEN DU ER

Talentudvikling
og lektiecafé

Mere end fag

Vores værdier

Livet som gymnasieelev inde
holder meget andet end fagene
på skoleskemaet. Vi holder
fællestimer, fredagssamlinger
og idrætsdag, og vi giver vores
elever mulighed for at være med
i en masse frivillige tilbud.

På Paderup Gymnasium er der plads til den enkelte elev.
Hos os er hverdagen præget af nærhed, ansvarlighed og
respekt for andre. Og i vores undervisning får den enkel
te mulighed for at udnytte sit potentiale, arbejde kreativt
og innovativt og nå det højest mulige faglige niveau.
Vores motto er: Plads til den du er – blik for den du kan
blive.

Det gør skoledagene sjovere og
lærer de unge at tage ansvar og
løfte en fælles opgave. Man kan
fx deltage i elevrådet, festudval
get og i forskellige idrætsturne
ringer. Og hvert år laver vi en stor
musical-opsætning, som kræver
en engageret indsats fra alle, der
vil bidrage med deres talenter.

Mød os!
Hvert år har vi Åbent hus i januar måned – i 2018 er det
den 15. januar kl. 19.00. Her kan du se gymnasiet og høre
meget mere om vores studieretninger og fag.
Du kan også besøge vores stand ved UU’s uddannelsesaf
tener i Arena Randers, som i 2017 afholdes den 13. og 14.
november.

Ring til os!
Du er altid velkommen til
at ringe til os og bede om
at tale med en studievej
leder, hvis du er i tvivl om
dit valg af gymnasium eller
har andre spørgsmål.

Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ
Tlf. 8641 6677
www.paderup-gym.dk
pg@paderup-gym.dk
Følg os på:

