Velkomstbrev
Da du opfylder alle adgangskravene til STX, kan jeg hermed bekræfte, at du er optaget på Vestfyns
Gymnasium.
Vi glæder os til at se dig torsdag den 6. august kl. 8.30 på Vestfyns Gymnasium.
Du kan allerede nu gå ind på www.vestfyns-gym.dk og se, hvad du bliver en del af.
Vær opmærksom på årsskriftet ”Mit VG”.
Torsdag den 6. august
Ved skolens indgange vil du blive modtaget af 2.g og 3.g elever (tutorer). De vil fortælle dig hvilken
klasse du er kommet i. Du vil blive fulgt til et klasselokale, hvor du vil komme til at sidde sammen
med dine nye klassekammerater, tutorerne og 2 af klassens lærere. Her vil tutorerne servere en bolle
og juice. I får en del bøger udleveret. Du vil få yderligere information om Lectio, som er skolens
Intranet, hvor du løbende kan se dit opdaterede skema, lektier, beskeder mv.
VG’s rektor Ole Toft Hansen vil komme rundt og byde velkommen.
Senere på dagen vil I – klassevist - komme til at arbejde i forskellige workshops.
En af klassens lærere vil afslutte dagen med jer. Skoledagen slutter kl 14.00.
Fredag den 7. august er der almindelig skolegang. Du vil her få alle IT log-in koder.
Mandag den 10. august vil du blive portræt fotograferet. Billedet vil blive brugt på dit studiekort.
Klassefotoet vil blive taget senere på skoleåret, når studieretningsklasserne er dannet.
Hver klasse vil cykle på hyttetur til Åhytten i august.
I løbet af de første uger af din tid på Vestfyns Gymnasium vil du desuden blive præsenteret for din
studievejleder og for skolens læse- og matematikvejledere.
Det vil være en god idé at skrive navn/telefonnummer på pc, tlf, opladere m.m.
Samt at skrive navn, klasse og årgang i de bøger du låner af skolen. Du skal erstatte de bøger, du ikke
afleverer. De udlånte bøger vil du altid kunne se på Lectio.
Vær opmærksom på evt. ændringer i buskøreplanen for regionale/lokale busruter.
Du kan først søge ungdomskort fra den 1. juli 2020 på www.ungdomskort.dk. Vi anbefaler, at du søger
senest den 15. juli, hvis du skal nå at have det inden skolestart (se vedhæftede folder).
Tilmeld dig Vestfyns Gymnasium på Facebook og hold øje med vores hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig.
Erik Jorsal
Inspektor
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