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Faglige, sociale og kulturelle elevaktiviteter 
Studietur: 2ay har som den sidste 2g-klasse været på studietur i april. Rejsen gik til Rom. 

Studietur til Berlin: En gruppe elever har sammen med Steen og Alexander været på besøg på et 

gymnasium i Berlin som led i et Erasmusprojekt. I efteråret går turen til et Lettisk gymnasium.  

Elevtemadag: Eleverne har holdt en meget vellykket elevstyret temadag om stereotyper. De kunne vælge 

sig ind på forskellige workshops og arbejde med stereotyper eller høre om utraditionelle livsvalg. Dagen 

blev afsluttet med et fælles oplæg.  

Samlinger: Springvandsudvalget har været meget engagerede i at få genstartet SGY-traditionerne efter 

coronarestriktionerne. I april og maj har vi haft rigtige mange samlinger, hvor de enkelte klasser har lavet 

underholdning og sjove konkurrencer i pauserne. Blandt andet er 1g’erne kommet rigtig godt på banen.   

SRP-salon: Sara og Kenneth har arrangeret SRP-salon for elever og personale. Hér fik vi indsigt i nogle af de 

spændende SRP-projekter, der er lavet på skolen. Det var et fint og velbesøgt arrangement, som 

forhåbentlig bliver en fast tradition.  

Act on it: Skuespilleren Thomas Milton holdt stand-up-foredrag for vores elever om de skadelige virkninger 

af tobak og snus. Arrangementet var initieret af Rebild Kommunes rusmiddelkonsulent og sponsoreret af 

Lions Klubberne i Rebild. 

Eksamen 
Svends eksamensshow: Svend afslørede på dramatisk vis 3g’ernes eksamensplan. Der var både jubelscener 

og tårer, selv om eksamen i år er væsentlig reduceret.  

På trods af den reducerede eksamen er der masser af eksamensaktiviteter og årsprøver fra slutningen af 

maj og juni. Mange lærere skal på censur rundt omkring i landet.  

Nye elever 
Vi har sendt reservationsbreve ud til vores nye elever, og de får et endeligt optagelsesbrev i slutningen af 

juni, når uddannelsesparathedsvurderingen er afsluttet. I løbet af maj og juni taler ledelse og vejledere med 

familier og elever, der har særlige behov. Vi danner grundforløbsklasser ud fra et ønske om at blande 

eleverne så meget som muligt, så klasserne får de bedst mulige faglige og sociale forudsætninger.   



Personale 
Ansættelse af lærere: Vi har indtil videre ansat fire faste lærere og en enkelt årsvikar næste skoleår. Tre af 

de fastansatte er kendte ansigter, da de har været årsvikarer på skolen i år. Vi mangler stadig at besætte 

enkelte hold, pga. en del barsler og et enkelt pædagogikumforløb. Der var stor interesse i at arbejde på 

SGY, og vi fik mange gode ansøgninger. Ansættelsesudvalget bestod af ledelsen, TR samt repræsentanter 

for de relevante faggrupper.  

Ansættelse af pedel: Vi har opslået en pedelstilling på halv tid, da en af vores pedeller har fundet nyt 

arbejde, mens en anden ønsker nedsat tid. Svend og Max står for ansættelsen, som vi håber at få på plads 

inden sommerferien.  

Besøg fra arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i maj. Der var ros til vores 

arbejdsmiljøindsats og kun enkelte indsatsområder, herunder bl.a. risikovurdering af kemikalier. Det får vi 

selvfølgelig styr på.  

Ledelsens arbejde 
Eksterne besøg: Anna har taget fat på en besøgsrunde uden for huset. Hun har blandt andet besøgt en del 

af de nordjyske rektorkolleger, ligesom hun har været på besøg på Studievalg Aalborg, Ungdomsskolen, i 

Businesspark Nord og på Skørping Skole. Runden fortsætter med en tur rundt på de øvrige grundskoler i 

området.  

Ledelsens opgavefordeling, rutiner og inspiration: Ledelsen har fordelt opgaverne mellem sig og arbejder 

nu på at få nye og gamle rutiner til at fungere så godt som muligt. Vi har været på kursus med Helle Hein 

om forskellige ”arketyper” i en organisation. Kurset handlede bl.a. om, hvordan ledere kan tage højde for 

og drage nytte af medarbejdernes forskelligheder.  

Besøg fra AAU: Ledelsen har haft besøg af prorektor Anne Marie Kanstrup og kommunikationsmedarbejder 

Anette Lind fra Aalborg Universitet. De fortalte om AAU’s mange forskellige tilbud til gymnasierne for 

elever og lærere, og vi drøftede mulige samarbejdsflader.  

Evalueringssamtale med elevrådet i 3g: Anna har haft en ”tak for nu ”-samtale med 

elevrådsrepræsentanterne fra 3g. Eleverne fremhævede som positivt, at SGY er en skole, hvor eleverne 

bliver taget alvorligt og får indflydelse, at skolen har en efterskoleånd med venskaber på tværs af årgange 

og klasser, at det er ok at være stræbsom på SGY, men at der er en afslappet stemning og ifølge eleverne 

mindre pres eleverne imellem i forhold til nogle af de store Aalborggymnasier. I forhold til udviklingen af 

skolen foreslog eleverne, at der bliver bedre muligheder for samtaler med psykologen, at vi er mere 

fokuseret på at få eleverne til at rydde op, og at vi er opmærksomme på klassetrivsel og trivsel hos 

introverte elever. Der var stor ros til lærere og TAP’erne, bl.a. fik kantinedamerne varme ord med på vejen.  


