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Juni 2018 

Kære nye hf-elev 
 

 

Vi glæder os til at modtage dig som ny elev på Mulernes Legatskole. Vi ses onsdag den 15. august 2018 kl. 10.00. 

Der er indskrivning i forhallen fra kl. 9.30, hvor venlige intro-elever vil hjælpe dig i gang – se foto! 

 

I uge 38 skal hf-klasserne på hyttetur et døgn. Der vil være afgang med bus fra skolen umiddelbart efter skoledagens 

afslutning. Klassen kommer retur til skolen den efterfølgende dag klokken 16.00. Så sørg for, at du ikke lover dig 

væk til andre aktiviteter det pågældende døgn. 

 

Klassen 1p tager afsted mandag d. 17/9 og er tilbage tirsdag d. 18/9. 

Klassen 1q tager afsted tirsdag den 18//9 og er tilbage onsdag d. 19/9. 

 

Du vil i begyndelsen af skoleåret få et program for turen. Der er tale om en hyttetur med både fagligt og socialt ind-

hold – men jeg gør allerede nu opmærksom på, at det ikke er tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol. 

 

Nogle vigtige oplysninger: 

 

1. Klasse, skema og Godt-i-gang-møde: 

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. 

 

Torsdag den 30.8. kl. 18.00 – 21.00 afholdes for alle skolens 1.hf-elever og deres forældre/familie/kæreste et "Godt-

i-gang-møde". Her holder 1.hf'erne generalprøve på deres bidrag til projektet "Fjordens Dag", som er en del af under-

visningen i naturvidenskabelig faggruppe (nf). Vi indleder med hyggelig fællesspisning (hver elev medbringer et bi-

drag til fælles buffet) og hører derefter elevernes oplæg. Der bliver mulighed for at hilse på flere af elevernes lærere, 

studievejleder, uddannelsesleder og rektor. Desuden gives lidt informationer om ”Det nye hf" og de forskellige valg af 

fagpakker og valgfag, som skal træffes tidligt i foråret. Sæt kryds i kalenderen - invitation følger efter ferien. 
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2. Du skal den første skoledag medbringe kopi af 9. og evt. også 10. klasses afgangsbevis, hvis du har gået i 10. 

klasse. 

 

3. Du skal i det daglige medbringe en computer – dog ikke den første dag. Computeren skal kunne fungere i et 

Windows-miljø og kunne afvikle Officepakken. 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/  
 

4. Torsdag den 16.8. er der bl.a. udendørs intro-løb, så tag 

afslappet tøj på – gerne udklædning efter årets tema om 

”rejser”. Se også programmet herunder for de første skole-

dage.  

 

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 klas-

sen samlet bliver instrueret i brug af skabene, kan det ske 

ved, at du medbringer kr. 100,00 eller bruger MobilePay. 

 

6. Som led i styrkelsen af skolens internationale profil er 

det praksis, at skolens elever deltager i undervisningsfor-

løb, som gennemføres i udlandet, hvor eleverne rejser og 

bor sammen med lærere fra skolen. På hf deltager du i en 

studierejse i 2hf, som er en obligatorisk del af undervis-

ningen. 

Det tilstræbes, at dine udgifter til rejse, ophold med mor-

genmad og alle obligatoriske entreer samt udflugter ikke 

overstiger kr. 3000,00. 

Det er en god idé fra begyndelsen af skoleforløbet at spare op til denne obligatoriske rejse. Se også her: 

http://mulerne-gym.dk/kommende-elev/nyttig-information/internationalisering/ 
 

7. 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. 

 

8. Forældrene opfordres til at melde sig ind i Forældrefor-

eningen af 1934, som yder økonomisk støtte til værdigt 

trængende elever og arrangerer to spændende Café-aftener 

om året for alle interesserede, den næste er med Marina 

Aagaard, Master of Fitness and Exercise, den 6.11. om 

"Hjerne og krop i top - i fritid, skole eller på job!" – se 

nærmere her: http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/sko-

len/foraeldreforeningen/cafearrangementer/  

 

9. Som led i din skolegang vil vi behandle en række per-

sonoplysninger om dig, eksempelvis kontaktoplysninger, 

fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Behandlin-

gen sker som led i skolens elevadministration. Behandlin-

gen vil ske i overensstemmelse med god databehandlings-

skik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gæl-

dende persondatalovgivning. Se nærmere om skolens databehandlingspolitik på hjemmesiden her:  

https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/persondatapolitik/  

 

10. Det er vigtigt du kender skolens regler og forventninger til dig som elev. Læs derfor på forhånd grundigt om dette 

på følgende side:  

http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/studie-og-ordensregler/  
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12. Herunder har jeg desuden vedlagt: 

- et program for de første introduktionsdage fra de elever, som modtager dig 

- et brev fra Mulernes Legatskoles Forældreforening 

Hvis du har spørgsmål kan du tjekke vores hjemmeside www.mulerne-gym.dk. – eller kontakte skolens kontor på tlf. 

66 10 26 42. 

Forældre kan med fordel læse nærmere her:  

http://mulerne-gym.dk/om-mulerne/skolen/foraeldreinfo/ 
 

Skolen er ferielukket fra torsdag den 5. juli og åbner igen mandag 13. august kl. 10.00. 

 
 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Torben Jakobsen 

Rektor 
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