”Elevens navn og adresse”

Juni 2022
Kære ”Elevens navn”
Vi vil hermed byde dig velkommen som elev på Silkeborg Gymnasium.
Du skal møde mandag den 8. august 2022, kl. 9.00. Den første skoledag er særligt
tilrettelagt for 1.g-eleverne, idet 2.g- og 3.g-eleverne først møder på skolen tirsdag
den 9. august.
Mandag den 8. august skal du medbringe vedlagte samtykkeerklæringer i
underskrevet stand.
Skitse af programmet for den 8. august 2022:
Kl. 9.00
Alle 1.g-elever samles i deres klasser sammen med klassens
lærerteam og tutorer
Kl. 11.00
Folkedans
Kl. 12.00
Fællesspisning mv. i klasselokalet sammen med lærerteam og tutorer
Kl. 13.00
Rektor byder velkommen
Ca. kl. 13.30 Dagen slutter
I grundforløbet skal du være elev i den klasse, der har betegnelsen ”Klasse”. Når du
møder, vil der foran hovedindgangen være tutorer (2.g-elever) med
klassebetegnelser, der tager imod dig og fortæller, hvor du skal være.
Skolens kantine er åben den første skoledag, så du kan købe din frokost, hvis du ikke
medbringer en madpakke.
Torsdag den 11. august 2022 kl. 19.00 afholdes SG After Dark, der er en hyggeaften
for alle 1.g-elever. Så sæt kryds i kalenderen.
Før efterårsferien skal du vælge en studieretning. Som en del af forberedelsen til
studieretningsvalget afholdes mandag den 29. august 2022 kl. 19.00 en
orienteringsaften om studieretninger for dig og dine forældre. Så sæt kryds i
kalenderen nu!
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I uge 44-46 efter efterårsferien skal alle 1.g-klasser på en introtur, der varer to dage.
Introturen foregår i de studieretningsklasser, der er dannet omkring efterårsferien.
I september skal du indbetale 2.000 kr. til gymnasiet, hvoraf de 1.000 kr. er
depositum for sprogrejsen i 1.g, 800 kr. er til undervisningsmidler (bøger, licenser til
computerprogrammer, Koda-afgift mv.), og de sidste 200 kr. er betaling for
deltagelse på hytteturen i begyndelsen af studieretningsforløbet. Nærmere
information følger.
Vedrørende tilskud til transport: Læs på www.ungdomskort.dk om betingelser for
tilskud, ansøgningsfrister mv.
Vedlagt finder du sammen med dette brev:
- En folder fra gymnasiets matematiklærere, som du skal læse som
forberedelse til matematikundervisningen i begyndelsen af grundforløbet
- Samtykkeerklæringer til underskrift (medbringes den 8. august)
- Et velkomstskrift, som du med fordel kan læse før skolestart
- Et hæfte med orientering om udgifter mv. i forbindelse med studie- og
sprogrejser
- Et nyhedsblad fra SG
- Et SG-bogmærke.
Hvis du alligevel ikke ønsker at begynde som elev på Silkeborg Gymnasium i august
2022, beder vi dig om at informere os med det samme.
Venlig hilsen

Tina Riis Mikkelsen
Rektor
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