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Juni 2018
Kære nye stx-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!
Nogle vigtige oplysninger:
1. Klasse, skema og forældremøde
I Grundforløbet frem til 9. november er undervisningen ens i alle 8 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.
Jeg vil allerede nu gerne indbyde til et informationsmøde for nye elever og deres forældre onsdag den
22.8. kl. 19.00. Jeg håber, du og dine forældre allerede nu vil reservere tidspunktet – der er tilmelding lige
efter sommerferien.
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. 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 skoledage.
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. 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 du rejser og bor sammen med lærere
fra skolen. Det tilstræbes, at dine udgifter til de to
rejser, ophold med morgenmad og alle obligatoriske
entreer samt udflugter ikke overstiger kr. 6900,00 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/
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 Forældreforeningen 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/skolen/foraeldreforeningen/cafearrangementer/

9. 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/ordensreglerog-div-planer/studie-og-ordensregler/
10. Som led i din skolegang vil vi behandle en række
personoplysninger om dig, eksempelvis kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv.
Behandlingen sker som led i skolens elevadministration. Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god
databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den

til enhver tid gældende persondatalovgivning. Se nærmere om skolens databehandlingspolitik på hjemmesiden her:
https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/persondatapolitik/
11. 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 og god sommer!

Torben Jakobsen
Rektor

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.

FORÆLDREFORENINGEN af 1934
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Kære forældre til nye elever på Mulernes Legatskole
Vi vil gerne byde jer velkommen i forældrekredsen og opfordre jer til at støtte skole-hjem samarbejdet ved at melde
jer ind i Forældreforeningen (FF).
Skoler af forskellige slags har ofte en støtteforening, men Mulernes Legatskoles Forældreforening er noget helt særligt. Den blev stiftet i 1934, mens skolen endnu var en privat drengeskole, men FF lever fortsat i bedste velgående.
Forældreforeningen yder økonomisk støtte til betrængte elever i forbindelse med studierejser og afholder to årlige
caféaftener, hvor alle er velkomne.
Til disse caféaftener inviterer vi en kendt foredragsholder til at komme og præsentere/debattere et emne, som optager
både de unge og forældrene – i efteråret drejer det sig om:

“ Hjerne og krop i top - i fritid, skole eller på job!” v/Marina Aagaard
Sæt derfor kryds i kalenderen ved tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00, hvor
vi får besøg af Marina Aagaard, Master of Fitness and Exercise, SDU. Marina er underviser og forfatter til flere bestsellere om fitness og wellness. Hun maner myter til
jorden og formidler kontant, med kant, metoder til tidseffektiv, hjernebaseret træning
og sundhed. Hun er motionsekspert for DR Penge, Sundhedsmagasinet og Lev Nu og
ekspertkilde for TV2, JP, Børsen, BT m.fl. Marinas foredrag er baseret på den seneste
forskning inden for motivation, sundhed og træning og inspirerer til bedre præstation
på job, i skole og i idræt – og generelt mere liv i hverdag og fritid!
Alle er velkomne – gratis adgang for medlemmer af Forældreforeningen og elever på skolen.

Vi håber, at I vil støtte op om Forældreforeningens arbejde ved at melde jer ind og ved at komme til vores arrangementer – alle forældre er også velkomne til at tage del i bestyrelsesarbejdet. Kontingentet er kun 150 kr. og dækker
samtidig entré til caféaftenerne for hele husstanden i det kommende skoleår.
Bankkonto: 0975 3150291 (Det er vigtigt ved betalingen at angive, hvem man er forælder til og elevens klasse).

Venlig hilsen
Forældreforeningens bestyrelse

Kontaktlærere: Dorte Lundgreen-Nielsen og Lone Schmidt.
Kasserer: Sekretær Eva Rask
Se mere på skolens hjemmeside www.mulerne-gym.dk  Om mulerne  Skolen  Forældreforeningen.

