Intro-program 2018

Kære Mulerelev
Det kedelige ved sommerferien er at den slutter. Det er noget, som vi ikke synes særlig
godt om. Derfor har vi, rejseguider, med den magt som vi har fået af rektor Torben,
besluttet, at sommerferien skal forlænges!
Af den grund har vi valgt at tage jer med på ferie, og den kan ikke få for lidt. Vi har rejst
verden rundt for at lave den vildeste jordomrejse lige her på Mulernes Legatskole!
Men husk nu! At rejse er ikke let for alle og der kan opstå forvirring og udfordringer
undervejs – derfor er det godt, at eleverne på Mulernes Legatskole altid er klar til at hjælpe
hinanden.
Så tag den 15. august dine nye kammerater i hånden, og vis os, at I er de sejeste, når I
skal rundt på jordomrejse med Mulernes turistguides og bevis, at netop jeres klasse forstår
at holde en rejsefest!
Husk, at den klasse, som bedst forstår sig på at rejse, får besøg af Muler-guiderne, som
medbringer proviant, rent vand og det bedste rejsehumør.

Mange varme sommerhilsner
fra jeres Muler-guider
Sommer 2018

Intro-program 2018

Juni 2018

Introprogram 2018
Onsdag den 15/8:
9.30
10.00
10.20

10.45
11.55
12.30
14.15

Indskrivning i vindfanget ved
hovedindgangen
Velkomst ved rektor Torben Jakobsen
2g’erne, 3g’erne og 2hf’erne går til deres
lokaler.
Introudvalget præsenterer sig for 1g’erne
og 1hf’erne.
1g’erne og 1hf’erne går til deres lokaler med kontaktlæreren. I klasserne er
der navneopråb, orientering ved kontaktlærer og øvrige lærere, bog- og
kodeudlevering etc.
Frokostpause – introeleverne kommer ud i klasserne og tager 1g’ere og
1hf’ere med i kantinen.
Introeleverne informerer om introdagene, viser rundt på skolen etc. Der vil
være mulighed for leje af lockers – husk 100 kr. til dette, gerne MobilePay.
Fri

Torsdag den 16/8:
8.10
11.55
12.30
15.10

Almindeligt skema
Frokostpause
Klasserne mødes med deres introelever og introløbet sættes i gang.
Fri

Fredag den 17/8:
8.10
11.05
11.55
12:30
14.15
19.00
24.00

Almindeligt skema
Fællestime i salen med Lykke Møller Kristensen, se nærmere:
http://lykkemoellerkristensen.dk/
Frokostpause
Almindeligt skema
Fri/forberedelse af aftenens fest
Introfest
Festen slutter

HUSK computer til IT-intro på følgende dage:
Torsdag 16/8:
Fredag 17/8:

G1, G2, G3 og G4
HF1, HF2, G5, G6, G7, G8

Fra uge 34 er der normalt skema for alle.

