
Velkommen!



wwVelkommen 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 håber, at du har haft mulighed for 
at afslutte dine mange års skolegang 
i grundskolen på festlig vis, og jeg vil 
ønske dig en god sommerferie.
Første skoledag er 8. august.

Allan Friis Clausen
rektor

Kære kommende elev! 

Tak for din ansøgning til stx på 
Paderup Gymnasium! Vi glæder os 
meget til at kunne byde dig velkom
men i gymnasiet til næste skoleår.

Du kan i denne folder læse om Pade
rup Gymnasium, og på vores hjem
meside kan du finde meget mere om, 
hvad vi har at byde på, og hvad du 
altså kan se frem til.

2



ww

Vores nye 1.g’ere skal starte på 
gymnasiet mandag den 8. august 
2022 kl. 9.00. 

Vi mødes i hallen, og der vil du få en 
kort velkomst, inden dine tutorer 
overtager modtagelsen af dig og 
dine nye kammerater den allerførste 
skoledag. 

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 
udleveret et password til de program
mer, du skal bruge på gymnasiet.

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  
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”. 

Din første tid på PG
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Hvad kendetegner PG for dig?
For mig er Paderup Gymnasium et 
sted med et fantastisk fællesskab. Det 
er et sted, hvor jeg kan have det sjovt 
sammen med mine venner, både 
i klassen og på tværs af klasserne. 
Men selvom vi har det sjovt, holder 
vi stadig et højt fagligt niveau. Det, 
at der er plads til alle, og at man kan 
være sig selv, uden at nogen dømmer 
en, er, hvad der kendetegner Paden 
for mig. 

Hvordan blev I nye elever 
modtaget af 2. og 3.g’erne?
Vi blev introduceret til tre ældre 
elever, som skulle fungere som vores 
tutorer. De viste os rundt og gav os et 
indblik i, hvordan det hele fungerede. 
De gjorde et godt stykke arbejde i 
at gøre os parate til det kommende 
skoleår. Samtidig hjalp de også med 
at bryde den akavede barriere, som 
kan opstå i en ny klasse. 

Hvordan var 1. skoledag?
1. skoledag var superspændende, 
sjov og samtidig virkelig nervepir
rende, da det hele var nyt. Den 
gav anledning til at lære en masse 

nye mennesker at kende via fælles 
aktiviteter, hvilket var rigtig sjovt. 
Det gjorde, at vi i klassen fik et godt 
fællesskab allerede fra dag 1.  

Hvad har været din bedste 
oplevelse i 1.g?
Den første elevfest var helt klart den 
bedste oplevelse for mig i 1.g. Festen 
skabte mange gode relationer, som 
jeg er glad for i dag. Og de relationer 
er med til at gøre den travle hverdag 
det sjovere. Udover fester forekom
mer der også mange andre gode 
arrangementer som for eksempel 
idrætsdagen, som også er en fed dag. 

Hvilket råd vil du give til de nye 
1.g’ere?
Mit første og bedste råd er, at man 
bare skal nyde gymnasiet, for tiden 
går bare virkelig stærkt. Nogle gange 
kan man måske godt føle, at lektier 
osv. fylder en del, men man skal bare 
tage en ting ad gangen. Så skal det 
hele nok gå. 
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Hvad er det bedste, du tager med 
dig fra PG?
Det bedste, jeg tager med mig fra 
Paden, er nye interesser for fag, jeg 
aldrig troede, jeg skulle interessere 
mig for.

Hvilke råd vil du give til de nye 
1.g’ere? 
Smid alle fordomme til side, og snak 
også med mennesker, der ikke ligner 
dig selv eller er ”din type”.

 

Hvad kendetegner PG for dig?
Åbenhed og nysgerrighed. Der er 
plads til alle forskellige mennesker og 
deres interesser.

Hvad skal de nye 1.g’ere glæde 
sig til?
De skal glæde sig til at møde nye 
og bekendte mennesker fra nær og 
fjern, i et nyt miljø. 
Og selvfølgelig.... SU:) når den tid 
kommer.

Smid alle 
fordomme 
til side
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Elevrådet: Velkommen

Hvordan vil du beskrive Paderup 
Gymnasium?
Paderup Gymnasium er et sted for 
alle. Dette viser sig også i elevrådet, 
idet der er alle typer af mennesker. 
Det er fedt med variation, og alle 
har én ting til fælles – forståelse for 
forskelligheder. Det er et rigtig trygt 
miljø at studere i, og der er rigtig 
godt humør fra både elever og lære
re hver dag!

Hvad laver Elevrådet?
I Elevrådet samles elever på tværs 
af klasser og årgange for sammen at 
finde måder, hvorpå vi kan forbedre 
Paderup Gymnasium – både fagligt 
og socialt. Det gør vi ved at mødes 
ca. én gang om måneden, hvor vi 
evaluerer på igangværende projekter 
i diverse udvalg og får aftalt, hvad vi 
hver især skal have nået inden næste 
møde.

Hvorfor er det en god idé at 
deltage i Elevrådet?
For at gøre en forskel. Selvom det 
lyder som en kliché, så har man bare 
en langt større indflydelse på, hvad 
der sker/kommer til at ske på skolen, 
hvilket er superfedt! Det giver os 
mulighed for at forbedre skolen for 
vores medstuderende, og vi formår at 
være elevernes stemme, når der skal 
tages større beslutninger for skolen.

Karoline Mousing
Ordfører for Elevrådet 
2021/2022
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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.
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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.

Studenterhuen, når du har klaret tre års udfordringer!

Find mange flere 
af årets højdepunkter 

på Facebook 
og Instagram.
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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. 

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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