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 Velkommen!



Velkommen til
Paderup Gymnasium

På Paderup Gymnasium tilbyder vi 
undervisning og ekspertise på
et højt niveau. 

Du vil få rig lejlighed til at prøve dig 
selv af inden for både sprog, natur
videnskab, samfundsvidenskab og 
kreative fag. For at du kan få det 
optimale udbytte af dine tre år på 
gymnasiet, skal du investere dig selv 
og engagere dig  både fagligt, krea
tivt og socialt.

At deltage i det fællesskab, som gym
nasielivet er, kræver en aktiv indsats 
både inden for og uden for undervis
ningen i et samspil mellem lærere og 
elever.

Leverer du den indsats, vil du på 
Paderup Gymnasium få den bedst 
tænkelige almene ungdomsuddan
nelse, som åbner flest mulige døre til 
videregående uddannelser bagefter, 
også til dem på de højeste niveauer. 

Hvis du eller dine forældre har 
spørgsmål, er I altid velkomne til at 
henvende jer til skolens kontor eller 
til mig. I kan finde telefonnumre og 
mailadresser på skolens hjemmeside.

Jeg vil ønske dig held og lykke med 
de forestående eksaminer. Og når vi 
kommer til det  god sommerferie og 
på gensyn mandag den 13. august!

Allan Friis Clausen
rektor

Kære nye elev! 

Vi har glædet os meget til at tage 
imod dig. 

Du kan i denne folder læse om dit 
nye gymnasium, og på vores hjem
meside kan du finde meget mere 
om, hvad Paderup Gymnasium har 
at byde på, og hvad du altså kan se 
frem til.

2



Du skal starte på gymnasiet mandag 
den 13. august 2018 kl. 9.00. 

Vi mødes i hallen, og der vil du få en 
kort velkomst, inden Elevrådet og 
dine tutorer overtager modtagelsen 
af dig og dine nye kammerater. 
Den første tid vil gå med introduktion 
til både faglige og praktiske områ
der. Du skal præsenteres for rektor 
og studievejleder og møde dine nye 
lærere. 

Du skal fotograferes og have udle
veret et password til din personlige 
mailboks og de andre programmer, 
du skal bruge på gymnasiet, og du 
skal komme ind på kontoret med dit 
eksamensbevis fra grundskolen, så vi 
kan tage en kopi af det.

Men først og fremmest skal du og 
dine kammerater lære hinanden at 
kende. Én af måderne er en team
buildingtur med overnatning på 
Kyst og Fjordcentret i Voer, hvor I 
skal bygge tømmerflåder sammen og 
sove i tipi. 

Så undgå at træffe andre aftaler for 
de første uger, indtil du har fået dit 
program og dit skema.

På www.paderupgym.dk har vi lavet 
en velkomstside til dig, som inde  

Din første tid på PG

holder alle de praktiske oplysninger, 
vi tænker, du har brug for til en start. 
Du finder siden ”Velkommen i 1.g” 
under fanen ”Ny elev”. Her kan du 
blandt andet læse, hvordan du finder 
dit skoleskema og dit hold.
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Maria, 1.t

Hvad kendetegner Paderup Gym-
nasium for dig?
Det, der kendetegner Paderup Gym
nasium for mig, er det fællesskab og 
den åbenhed, der er på skolen. Du 
kan være, som du er her, og det gør, 
at skolens miljø er rigtig fedt at være i. 

Hvordan blev I nye elever modta-
get af 2. og 3.g’erne?
Vi blev faktisk modtaget helt fint af 
2. og 3.g’erne. Som nævnt er der på 
skolen et åbent miljø, hvilket også 
gjorde, at vi ikke blev set ned på af de 
ældre årgange, da vi startede. 

Hvordan var 1. skoledag?
Den første skoledag var det kun 
1.g’erne, der var i skole, hvilket gjorde, 
at vi kunne lære skolen lidt af kende, 
uden den var helt fyldt. Selve dagen 
var rigtig spændende. Det var en dag, 
vi alle havde set frem til, og jeg synes, 
både lærerne og tutorerne var gode 
til at give os en god start med vores 
klasse. 

Hvad har været din bedste ople-
velse i 1.g?
Jeg tror ikke, jeg kun kan nævne 
én oplevelse som den bedste. Jeg 
har allerede haft rigtig mange gode 
oplevelser i min tid i 1.g. Men hvis jeg 
skulle fremhæve nogle, ville det nok 
være fredagscaféerne og festerne. 
Dem skal man glæde sig til. 

Hvordan er det faglige niveau på 
gymnasiet?
Når man går fra folkeskolen til 
gymnasiet, frygter man, at det faglige 
niveau bliver alt for højt. Det faglige 
niveau er klart højere på gymnasiet, 
men ikke urimeligt højt. Så man skal 
bestemt ikke frygte ikke at kunne 
følge med. 

Hvilket råd vil du give til de nye 
1.g’ere?
Det lyder nok som en kliche, men 
du skal bare være dig selv. Paderup 
Gymnasium skal nok acceptere dig, 
så bare vær dig selv, og kom ud og 
bidrag til fællesskabet og skolen. 
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Emma, 3.b

Hvad kendetegner Paderup 
 Gymnasium for dig?
Paderup Gymnasium et sted, hvor 
jeg kan tage min uddannelse uden at 
skulle passe ind i nogle specielle ram
mer. Jeg kan være lige præcis den, jeg 
er, uden at være nervøs for at blive 
dømt af mine klassekammerater. Det 
er også et sted, hvor både lærere og 
ledelse er åbne for nye forslag og for 
at høre elevernes meninger. Man bli
ver hørt og taget seriøst. ”Plads til den 
du er, blik for den du kan blive” er 
ikke bare skolens motto, det er noget, 
som eleverne har taget til sig. 

Hvad skal de nye 1.g’ere 
glæde sig til?
De skal glæde sig til en helt ny form 
for fællesskab. Der er venner på 
tværs af årgange, klasser og linjer. De 
skal også glæde sig til at møde nogle 
lærere, som er passionerede omkring 
de fag, som de har. Deres glæde ved 
fagene gør, at timerne er mere spæn
dende. Når man tager en uddannelse 
på PG, så får man lov til at udfordre 
sig med mange forskellige fag, og det 
gør, at man får en bred uddannelse, 
som giver mange muligheder senere 
i livet. 

Nyd gym
nasietiden, 
for det går 
stærkt!

Hvad er det bedste, du tager med 
dig fra Paderup?
Jeg har haft så mange skønne 
oplevelse på PG. Jeg har haft mu
lighed for at arrangere gallafesten 
og studenterhuerne for 3.g’erne og 
tale med brobyggere og elever til 
åbent husarrangementer. Jeg går på 
musiklinjen, og det har også betydet, 
at jeg har fået lov til at optræde til så 
mange forskellige arrangementer. Alt 
det tilsammen har gjort, at jeg ikke er 
bange for at tage ansvar, men jeg ved 
også, at der er plads til fejl. Når jeg 
ser tilbage på min gymnasietid, så kan 
jeg se, at Paderup Gymnasium var 
det helt rigtige sted for mig.

Hvilke råd vil du give til en ny 
1.g’er?
Vær åben for nye oplevelser og nye 
mennesker. Man lærer, at der er 
andre måder at arbejde og tænke på, 
og de er med til at forme den person, 
man er. Deltag i så meget som muligt, 
især fester og fredagscaféer, men 
også de andre arrangementer, for 
det er her, man får nye venner. Nyd 
gymnasietiden, for det går stærkt.
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Elevrådet: Velkommen

Hvad kendetegner for jer Pade-
rup Gymnasium?
Paderup Gymnasium er et gymnasi
um med stor diversitet i elevtyperne. 
Der er mange forskellige studieret
ninger og kunstneriske fag, og som 
konsekvens deraf er der mange for
skellige interesser blandt eleverne.

Hvilken indflydelse har 
Elevrådet på PG?
Elevrådet har indflydelse på alt, fra 
hvad der sker i bestyrelsen, til hvad 
der skal foregå i pauserne eller 
arrangementer efter skole. Desuden 
har Elevrådet også tre repræsen
tanter i skolens kunstgruppe, som 
bestemmer, hvad for noget kunst 
skolen skal udstille. Der er altså lidt 
for enhver smag. 

Hvorfor skal de nye 1.g’ere melde 
sig til Elevrådet?
Du skal melde dig ind i Elevrådet, 
hvis du gerne vil have medbestem
melse over dagligdagen på skolen. 

Andreas, 3.j og Andrei, 3.a
Formænd for Elevrådet

6



Glæd dig til 
årets højdepunkter på PG

Første skoledag.

Introturen til Kyst- og Fjordcentret, hvor 
I bl.a. bygger tømmerflåder og laver 
mad på bål.

Fredagssamling hver måned med fællessang, info og underholdning, som klasserne står for på skift.
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Idrætsdag for hele skolen, hvor klasserne klæder sig ud og dyster i mange discipliner.

Hygge i kantinen på en helt almindelig onsdag.

Forårskoncert.
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Idrætsstævner mod andre gymnasier.

 
Studieture og ekskursioner i fagene.

I 2.g kommer du til udlandet med din klasse.

Filmfestival.
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Skoleforestilling, som du kan deltage i som sanger, danser, 

musiker eller scenograf.

3.g’ernes sidste skoledag med underholdning for hele skolen.

Klassetur til København i 3.g.

Find mange flere af 
årets højdepunkter 
på Facebook og 
Instagram.

Studenterhuen, når du har klaret tre års udfordringer!
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Find meget mere info

På vores hjemmeside www.paderupgym.dk har vi lavet en særlig side til dig og dine 
forældre, hvor vi har samlet alle de praktiske informationer, I skal bruge. Du kan bl.a. 
læse, hvordan du fra den 6. august kan finde dit skoleskema og dit hold, og hvordan 
de første skoledage kommer til at forløbe.
Find det hele på siden ”Velkommen i 1.g” under fanen ”Ny elev”.
Følg også allerede nu med i hverdagen på gymnasiet via vores Facebook og Instagram. 
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