Velkommen!

Velkommen til
Paderup Gymnasium
Kære ansøger!
Tak for din ansøgning til stx på Pade
rup Gymnasium! Vi har reserveret en
plads til dig her hos os.
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.

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
mail-adresser på skolens hjemmeside.
Jeg vil ønske dig held og lykke med
de forestående eksaminer. Og når vi
kommer til det - god sommerferie!
Første skoledag er 7. august.

Allan Friis Clausen
rektor
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Din første tid på PG

Vores nye 1.g’ere skal starte på
gymnasiet onsdag den 7. august
2019 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
udleveret et password til din person
lige mailboks og de andre 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 Kystog 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.paderup-gym.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”.
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Line, 1.t
Hvad kendetegner PG for dig?
Paderup Gymnasium er et gymna
sium, hvor der er plads til alle. Man
snakker med hinanden på kryds og
tværs af klasser og årgange, og der er
altid en afslappet og åben stemning.
Derudover er der flere forskellige
arrangementer og tiltag, som danner
ramme for nogle gode år, hvor man
udvikler sig fagligt og socialt.
Hvordan blev I nye elever modtaget af 2. og 3.g’erne?
2. og 3.g’erne var åbne allerede fra
første dag, og selvom man var ny og
forholdvis lille i forhold til de ældre
årgange, følte man ikke nogen form
for opdeling.
Hvordan var 1. skoledag?
Første skoledag var meget social,
hvor man skulle møde sin nye klasse,
teamlærer og tutorer.
Man fik informationer om skolen og
blev budt godt velkommen. Samtidig
var der flere forskellige aktiviteter,
som gjorde, at vi kunne lære hinan
den at kende og åbne op.
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Hvad har været din bedste oplevelse i 1.g?
Det sociale som fester på PG har gi
vet mig nogle af de bedste oplevelser
indtil videre.
Samtidig synes jeg også, at det var
spændende at se musicalen. Jeg var
ikke selv en del af den, men jeg synes
virkelig, at det var fedt at se en masse
elever på gymnasiet, heriblandt man
ge af mine venner, opføre en så god
musical.
Hvilket råd vil du give til de nye
1.g’ere?
Vær åben og spring ud i det - der
er intet skræmmende i at starte på
gymnasiet.

Christoffer, 3.k

Hvad kendetegner PG for dig?
Det, der kendetegner PG for mig, er,
at der er ingen, der er bedre end an
dre - alle kan snakke med alle, og der
er ikke forskel på, om man er 3.g’er
eller 1.g’er.
Hvad skal de nye 1.g’ere glæde
sig til?
De nye 1.g’ere skal helt klart glæde sig
til det fælleskab, som man lynhurtigt
bliver en del af. Endvidere det sociale
samvær, der foregår på tværs af
årgange såvel som klasser.

Hvad er det bedste, du tager med
dig fra PG?
Det bedste, jeg tager med fra PG, er
uden tvivl de superfede venskaber
og ikke mindst de oplevelser, som jeg
har haft de sidste 3 år.

Hvilke råd vil du give til de nye
1.g’ere?
Mit ultimative råd til de nye 1.g’ere
er, at man ikke skal tage det så tungt,
når karakterne, kravene og ansvaret
vælter ind over én.

Alle kan
snakke
med alle.
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Elevrådet: Velkommen

Hvordan vil du beskrive Paderup
Gymnasium?
Noget af det, der gør Paderup Gym
nasium så fantastisk i mine øjne, er
den utrolige opbakning, der er både
til fredagscaféer, idrætsdag og ikke
mindst vores skoleforestilling. Man
kan ikke undgå at udvide sin venne
kreds betragteligt, når man starter
på Paderup Gymnasium, hvor der er
et godt og inkluderende miljø. Også
fagligt er der meget at hente, idet
man kan mærke på lærerne, at de
virkelig brænder for deres fag.
Hvorfor er det en god idé at deltage i Elevrådets arbejde?
Jeg er i elevrådet, fordi jeg gerne ville
have mulighed for at påvirke studie
miljøet og omgivelserne på Paderup
Gymnasium og være med til at sørge
for, at Paderup Gymnasium også
fremover er et fantastisk gymnasium.

Emilia Dalqvist Ofverlind
Elevrådsformand 2018/19
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Glæd dig til
årets højdepunkter på PG

Første skoledag.
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Studieture og ekskursioner i fagene.
e.
I 2.g kommer du til udlandet med din klass

Idrætsstævner mod andre gymnasier.

Filmfestival.
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Find mange flere
af årets højdepunkter
på Facebook
og Instagram.
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Find meget mere info

På vores hjemmeside www.paderup-gym.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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Apollovej 64 • 8960 Randers SØ • Tlf. 8641 6677
pg@paderup-gym.dk • www.paderup-gym.dk

