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Fra september 2022 til december 2022 

Elevaktiviteter 
Skolens fødselsdag: Vi har fejret SGY’s 42 års fødselsdag. Traditionen tro med en kagesmagningsevent, 

hvor tre heldige dommere fik lov til at smage 19 kager og opleve 19 forskellige events med temaer som 

fødselsdag, havefest, crime scene og casino.  

Opstart i studieretningsklasser: 1g’erne har valgt studieretning, og vi har opfyldt stort set alle ønsker. 
Eleverne er startet i deres studieretningsklasser og har været i gang med en masse ryste-sammen-
aktiviteter, så de kan blive trygge ved hinanden og få et godt fællesskab. 1g’erne har bl.a. været på klassevis 
hyttetur på Flamsted Centret. Ligesom i sommer stod de dygtige tutorer fra 2g og 3g for en stor del af 
aktiviteterne.  
 
VM-café: En gruppe elever har taget initiativ til, at vi viser Danmarks VM-kampe på storskærm på 
gymnasiet.  
 
Grønt flag: Borgmester Jesper Greth besøger skolen d. 8. december i forbindelse med lanceringen af det 

grønne flag. Vi har fået Det Grønne Flag for vores arbejde med bæredygtighed og fokus på energi, transport 

og bæredygtigt forbrug.  

Politisk debat: Der har været gang i den politiske debat på skolen op til Folketingsvalget. Vi har haft politisk 

debatklub, valgarrangement med besøg fra samtlige partier og debat med Venstres formand Jakob 

Ellemann-Jensen. Vores elever deltog aktivt og stillede gode spørgsmål. Valgarrangementet blev styret 

rigtig fint af vores samfundsfagselever.  

Drik mindre, oplev mere: 1g’erne har haft temadag om gode alkoholvaner. De har produceret film med 

budskabet om at drikke mindre og opleve mere. Vinderfilmen går videre til den landsdækkende 

konkurrence. Som en del af projektet har vi holdt morgenfest. Eleverne blev overrasket d. 2. december, da 

de mødte ind til det, de troede var en helt almindelig dag, men i stedet blev mødt af fest, musik og 

alkoholfri bar.  

Løbeprojekt i 3g: Der har også være fokus på sundhed i 3g, hvor eleverne afsluttede deres træningsprojekt 

med et fem kilometesr motionsløb.  

Talentarbejde: Samfundsfagselever fra 3g har undervist 2g’ere i det svenske valg, som 3g’erne har 

observeret i forbindelse med en ekskursion.  

Studierejser og ekskursioner 
Rejser med sprogfag: En del af vores sproghold har været på studierejser. 2g tysk har været i Hamborg, 3g-

fransk har været i Paris og 2.g spansk har været på udveksling i Pozoblanco.  

Erasmus +-projektet: En gruppe elever og lærere har været i Letland i forbindelse med vores Erasmus +-

projekt. Eleverne var privat indkvarteret, fulgte undervisningen på et lettisk gymnasium og deltog i 

forskellige andre aktiviteter. I foråret får Støvring Gymnasium besøg af projektets elever og lærere fra 

Tyskland, Finland og Letland.  

Disc Golf: 2g-klasserne har været på idrætsekskursion til Aalborg, hvor de spillede Disc Golf.  



Ekskursion til København: 3g-klasserne har været i København til en masse spændende 

studieretningsorienterede aktiviteter.  

Andre aktiviteter 
Forældreaften: Vi holder forældreaften for 1g-forældre og elever d. 14. december, hvor vi introducerer 

nærmere til studieretningsforløbet og giver forældrene muligheder for at møde lærere, elever og andre 

forældre.  

Uddannelsesaften: UU var vært for uddannelsesaftenen for alle kommunens 8. klasser, som blev holdt på 

SGY. Lærere og elever stod for at fortælle om til stx, vores faglige aktiviteter og dagligdagen på skolen. Ud 

over stx kunne man høre om 10. klasse, erhvervsuddannelser, FGU samt hhx og htx.  

Jubilarfest: Vi har holdt fest for vores 10-års, 25-års og 40-årsjubilarer, der havde en hyggelig aften og var 

glade for at se skolen igen.  

Study Aalborg: Vi har været med til at introducere til stx i forbindelse med Study Aalborg i Gigantium 

sammen med de andre ungdomsuddannelser.  

Gallafest 

Fredag d. 9. december holder vi gallafest. 

Personale 
Kantinen: Vi har haft en ukrainsk kvinde i praktik i kantinen i fire uger. Det var en rigtig fin oplevelse for alle 

parter, og kantinen er i dialog med jobcentret om at få flere ukrainere i praktik efter jul. Vi har derudover 

fået en ny medarbejder i kantinen.  

Lærervikar: En af vores vikarer skal til New Zealand, og derfor leder vi efter en danskvikar frem til 

sommerferien.  

 


