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Dato…. 

Til dig, som nu går i 1… 

Dine lærere ønsker med denne lille introduktionsskrivelse at byde dig velkommen til tre års samar-

bejde på Mulernes Legatskole. Der vil sikkert være mange ting her på ”Mulerne”, som du finder nye 

og anderledes, end du er vant til - og vi håber, at denne skrivelse kan hjælpe dig til en god start på 

skolen. 

 

Eleverne 

Det er vigtigt, at du fra starten er klar over, at din egen rolle er anderledes nu, end den var i folkesko-

len. Du har ni eller ti års erfaring med at gå i skole og lære, og derfor forventer vi, at du nu arbejder 

selvstændigt. Dine lærere har hovedansvaret for at tilrettelægge undervisningen (i samarbejde med 

klassen), men det er dig, der skal lære. Det er din indsats, der sikrer, at du lærer noget. 

Det betyder i praksis at 

  - du skal være motiveret for at lære 

  - du skal betragte dit arbejde på gymnasiet som noget, der skal gøres professionelt 

  - du skal komme hver dag 

  - du skal forberede dig til timerne 

  - du skal deltage aktivt i timerne 

  - du skal især gøre en indsats der, hvor det er svært. 

   

 

Lærerne 

På Mulernes Legatskole er der omkring 90 lærere, hvoraf du via undervisning vil stifte bekendtskab 

med ca. 12. Gymnasielærere er først og fremmest faglærere. Vi har kun ganske få fag - typisk to - og 

er altså specialister, der kommer til klassen med hvert vores fagområde og hvert vores fagsprog. 

Du møder os kun i et enkelt, evt. to, fag, og vi koncentrerer os om det faglige arbejde. 

Derfor vil du måske opleve os som lidt upersonlige. 

Men tro ikke, vi er uvenlige eller ligeglade - faktisk interesserer vi os for, om du trives i klassen - for 

ellers bliver det svært for dig at lære. Men du må indstille dig på, at det i gymnasiet mest er dig selv, 

der skal sige til, hvis du har problemer af faglig eller personlig art. 

 

Forberedelse 
Når du begynder i 1.g, får du en række nye fag, men også en række fag, du synes, du kender. 

Men nu skal du sikkert til at arbejde på en anden måde med disse fag, da de faglige krav stiger, og 

niveauet er højere. 

Den undervisning, du får på Mulerne, er lagt til rette efter, at du forbereder dig til timerne. Det er en 

absolut forudsætning for, at du kan nå at lære det, du skal kunne for at blive student. 

 

At læse lektier er et forarbejde til, at de næste timer bliver gode. Dine lærere tilrettelægger timerne 

ud fra, at du har forberedt dig, og hvis en del af klassen ikke har gjort det, kan timen falde til jorden. 

Ved at forberede dig er du altså med til at tage din del af ansvaret for, at timerne bliver interessante, 

også for dine kammerater. 

De timer, man ikke har forberedt sig til, har det med at blive kedelige. Hvad er det egentlig, de snak-

ker om? spørger man sig selv, og så er det nærliggende at trække stikket ud og kede sig. 

Man kan også blive vældig stresset af at være uforberedt. Det er ubehageligt ikke at have gjort det, 

der forventes, og det giver en følelse af at være presset. 
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Der findes mange måder at forberede sig til timerne på. Nogle af dem er effektive og gode, og andre 

kan være så lidt effektive, at det næsten er spild af tid. Din klasses lærere vil hjælpe dig til at finde en 

god måde at læse lektier på, ligesom du vil få et specielt tilrettelagt læsekursus, hvor der fokuseres på 

læsehastighed og forskellige læsemetoder. 

 

Takt og tone i timerne 
I en god time er der aktivitet. Der bliver arbejdet, diskuteret, lyttet, stillet spørgsmål osv. Men man 

kan ikke arbejde i kaos. Derfor må alle i klassen overholde nogle spilleregler, så der kan være aktivi-

tet uden kaos. 

Vi forventer af dig, at 

- du kommer til tiden og straks finder din plads 

- du har dine bøger, notater og laptop (eller evt. iPad) med hver dag 

- du ikke småsnakker med andre 

- du respekterer, at andre taler ved at lytte til dem 

- du rækker hånden i vejret, hvis du vil sige noget 

- du ikke beskæftiger dig med andet end det, der er timens dagsorden 

- du ikke går på toilettet i løbet af timen eller forlader klassen af anden grund 

- din mobiltelefon og laptop/iPad kun anvendes til faglige formål i timerne 

- du giver lærererne feed-back på undervisningen 

 

Du har sikkert været vant til disse regler, men vi vil gerne understrege, at de også på gymnasiet er 

helt elementære forudsætninger for, at du kan blive dygtigere, for uden ro og koncentration kan du 

ikke lære. 

 

Fællesskabet i klassen 
Hvis man ikke føler sig godt tilpas i sin klasse, er det svært at folde sig ud og yde sit bedste. Derfor 

er det vigtigt, at fællesskabet i klassen bliver godt. 

Alle elever i klassen har ansvar for fællesskabet. Det kan du være med til ved at 

  - bidrage aktivt og velforberedt i klassediskussioner og gruppearbejde 

  - lytte til andre 

  - acceptere, at I er forskellige, både fagligt og personligt 

  - tænke over, om nogen føler sig udenfor. 

   

Nogle elever benytter skoleskiftet som en chance til at skifte rolle. Hvis du altid har været stille og 

tilbageholdende, kunne du beslutte dig for at prøve kræfter med den mere aktive side af dig selv. 

Eller hvis du har haft rollen som den mere negative elev i folkeskolen, er det nu, du skal skifte den 

ud. Det er helt gratis - de fleste kender dig ikke endnu og forventer derfor ikke noget bestemt af dig. 

 

 ---------------------------------------- 

 

Vi håber, du har haft glæde af at læse denne lille skrivelse, og at du vil tage dens indhold til dig, så vi 

sammen kan skabe et godt arbejdsklima og et godt fællesskab i 1…. 

 

Venlig hilsen 

dine lærere: 

…. 

…. 

…. 

….. 
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