MULERNES LEGATSKOLE

Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

Telefon: 66 10 26 42 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk

Juni 2017
Kære …..
Jeg vil hermed byde dig velkommen som elev på Mulernes Legatskole i Grundforløbsklasse G…. - jeg glæder mig
til, at vi ses onsdag den 16. august 2017 kl. 10.00. Der er indskrivning i forhallen fra kl. 9.30.
Nogle vigtige oplysninger:
1. Klasse, skema og forældremøde
I Grundforløbet frem til den 3. november er undervisningen ens i alle 10 nye klasser. I de første tre måneder er der
bl.a. introduktion til skolegangen på Mulernes Legatskole – til hverdag og fest! Dit ønske om studieretning skal afklares i løbet af Grundforløbet, hvor du får afprøvet forskellige fag og studieretninger, og hvor vi vil hjælpe dig med
at afklare dine faglige forudsætninger i de forskellige fagområder.
For at informere alle elever og forældre om de nye vilkår efter Gymnasiereformen vil jeg allerede nu indbyde til et
informationsmøde for nye elever og deres forældre torsdag den 24.8. kl. 19.00. Jeg anmoder om, at du sammen
med dine forældre snarest muligt besvarer et kort spørgeskema om jeres evt. deltagelse i dette møde. I spørgeskemaet er der også mulighed for at angive, hvilken studieretning du er mest interesseret i, som det ser ud nu – endelig
afklaring heraf foregår som nævnt i løbet af Grundforløbet. Jeg håber derfor, I hurtigst muligt – og senest onsdag
den 21.6. kl. 19.00 – vil melde tilbage ved at klikke på dette link: (findes kun i det udsendte brev) - på forhånd tak!
Du kan finde dit eget skema og din egen klasse ved fra den 1. juli at gå ind på vores hjemmeside og vælge linket til
”Lectio” i øverste bjælke. Vælg derefter din klasse. Nu kan du øverst både se klassens elever og klassens lærere.
Du kan også se dit kommende skema ved at klikke på dit eget navn efter du har valgt klassens elever.
2. Du skal den første skoledag medbringe kopi af 9. og evt. af 10. klasses afgangsbevis, hvis du har gået i 10. klasse.
3. Torsdag den 17.8. er der bl.a. udendørs intro-løb, så afslappet påklædning – gerne udklædning efter årets tema –
anbefales den dag. NB: Der skal ikke medbringes pc hverken onsdag eller torsdag.
4. Bøger udleveres onsdag den 16. august. Husk at medbringe en stor taske eller lignende til bøgerne.
5. Du har mulighed for at leje et skab på skolen for kr. 100,00 pr. år (kan evt. deles med en anden elev). Hvis du ønsker at leje et skab allerede første skoledag, hvor klassen samlet bliver instrueret i brug af skabene, kan det ske ved,
at du medbringer kr. 100,00 eller betaler via MobilePay.
6. Mulernes Legatskole arbejder målrettet med inddragelse af it i undervisningen i alle fag. Det betyder, at vi forventer, at du medbringer en bærbar computer hvor kravet er, at den skal kunne fungere i et Windows-miljø og kunne
afvikle Officepakken. Computeren erstatter anskaffelse af dyr lommeregner og ordbøger, som i elektronisk form stilles til rådighed af skolen. NB: Skolen udleverer gratis MS Officepakken (både Mac og pc) til alle elever.
Se desuden: http://mulerne-gym.dk/kommende-elev/nyttig-information/it-paa-mulernes-legatskole/

7. Som led i styrkelsen af skolens internationale profil er det praksis, at skolens elever deltager i undervisningsforløb,
som gennemføres i udlandet. Elever på stx rejser i 2.g med deres studieretningsklasse. Desuden rejser tyskhold ved

udgangen af 1.g til Tyskland, mens hold med begyndersprog rejser i 3.g. Udlandsrejserne er en obligatorisk del af
undervisningen, hvor elever rejser og bor sammen med lærere fra skolen. Det tilstræbes, at elevernes udgifter til de
to rejser, ophold med morgenmad og alle obligatoriske entreer samt udflugter ikke overstiger kr. 6500,00 i alt. Det er
en god idé fra begyndelsen af skoleforløbet at spare op til disse obligatoriske rejser. Se yderligere her
http://mulerne-gym.dk/kommende-elev/nyttig-information/internationalisering/
8. Der er fine cykelstier lige til skolen, fx Kertemindestien fra centrum. Den bedste bybusforbindelse fra bymidten er
linie 51 og 52 mod Agedrup/Bullerup med stoppested ved skolen. På vores hjemmeside er det muligt at få overblik
over hvilke FynBus-rutebiler, der kører til og fra skolen – se nærmere her:
http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/huset/korselsvejledning/
Bemærk i øvrigt at FynBus har en række målrettede uddannelsesruter, så mange kan komme hurtigere til og fra deres
uddannelser. Tjek FynBus.dk i midten af juli for køreplanerne.
9. Forældrene opfordres til at indmelde sig i Forældreforeningen af 1934, som yder økonomisk støtte til værdigt
trængende elever og arrangerer to spændende Café-aftener om året, den næste er med Tom Buk-Swienty den 2.11.
om ”Det store i livet” – se nærmere her:
http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/skolen/foraeldreforeningen/cafearrangementer/
10. For alle elever på Mulernes Legatskole gælder følgende regel:
Hvis du bliver syg eller er nødt til at være fraværende af andre årsager, skal du sende en e-mail til skolen på
sygemelding@skolekom.dk eller ringe til skolens kontor inden kl. 08.00 om morgenen, så dine lærere kan få besked. Når du møder efter endt sygdom skal årsagen til fraværet angives i Lectio (nærmere instruktion følger i begyndelsen af skoleåret).
11. Det er vigtigt du kender skolens regler og forventninger til dig som elev, læs derfor på forhånd grundigt om dette
her: http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/studie-og-ordensregler/
12. Vi har desuden lagt følgende vigtige oplysninger på skolens hjemmeside under “Information til nye elever 2017,
direkte link http://mulerne-gym.dk/kommende-elev/info-til-nye-elever/:
- et program for de første introduktionsdage
- en beskrivelse af ”Muleridentiteten”
- et tilbud om ekstra drama og teater med Teaterværkstedet ”Det Tomme Rum”
- et brev fra Mulernes Legatskoles Forældreforening
- en pdf-udgave af denne velkomstmail
Jeg håber med denne skrivelse og henvisninger til bilag at have givet dig en fyldestgørende orientering - hvis ikke,
kan du kontakte os på tlf. 66 10 26 42 eller tjekke vores hjemmeside www.mulerne-gym.dk.
Forældre kan med fordel læse nærmere her: http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/skolen/foraeldreinfo/
Skolen er ferielukket fra torsdag den 29. juni og åbner igen mandag 14. august kl. 10.00.

Venlig hilsen
Torben Jakobsen
Rektor
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