August 2019

Kære forældre
På Mariagerfjord Gymnasium sker der lige nu en masse for de nye elever,
og det kan måske være svært at følge med. Derfor har vi samlet en række
informationer til jer i dette brev.
Ryste-sammen-dag
Fredag d. 23. august bliver alle nye elever rystet
sammen på tværs af klasserne. Aktiviteterne starter
i 2. modul og foregår både indendørs og udendørs
– på skolen og i Idrætscenteret.
Ryste-sammen-dagen slutter med fællesspisning i klasserne sammen med tutorerne.
Eleverne skal i den forbindelse betale 60 kr. for
mad via Safeticket (link øverst på hjemmesiden
www.mf-gym.dk) senest onsdag d. 21. august.
Madbilletten fungerer også som indgangsbillet
til aftenens introfest.
Der er mødepligt til og med spisningen, men ikke
til introfesten. Det betyder, at eleverne ikke må
forlade skolen før kl. 19.00.

Introfest
Efter fællesspisningen fredag d. 23. august bliver dørene åbnet for gymnasiets øvrige elever, og introfesten går i gang.
Elevernes festudvalg ”Parentesen” står for salg af drikkevarer til festen, og der kan købes øl, Breezers,
Asti, sodavand og vand. Drikkevarer betales med værdibilletter, der kan købes i dagene før og til selve
festen. Betalingen foregår KUN med MobilePay, og det er ikke muligt at betale med kontanter. Egne
drikkevarer må ikke medbringes.
Det er vigtigt at understrege, at introfesten er en lukket fest. Dørerne er lukkede hele aftenen, så hvis
elever forlader skolen, er det ikke muligt at komme tilbage til festen. Desuden er rygning ikke tilladt og vil
medføre bortvisning.
Til festen vil der være dørmænd og lærere, der holder opsyn med eleverne. Igennem mange år har vi
haft en aftale med politiet om, at de kigger forbi i løbet af aftenen. Det skaber en stor tryghed, og derfor
vil de også komme forbi til introfesten. Generelt oplever vi, at eleverne er gode til at passe på sig selv og
hinanden. Hvis der skulle ske noget, kontakter vi forældrene, så eleverne kan bringes sikkert hjem.
Festen slutter kl. 00.30.

Hvad sker der lige?
Som forældre er det rart at kunne følge lidt med i, hvad der sker på gymnasiet. Du kan følge gymnasiet
på hjemmesiden (www.mf-gym.dk) og Facebook (@mariagerfjordgym), der løbende bliver opdateret.
Derudover udsender vi hver måned et digitalt nyhedsbrev til alle forældre for at orientere om nyt fra
skolen. Det skal understreges, at man til enhver tid kan afmelde nyhedsbrevet. Klik blot på linket med
ordene ”unsubscribe from this list”, der findes i bunden af nyhedsbrevet - så fjernes du fra listen.
Hvis du har spørgsmål eller undren, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 98 52 08 55 eller
mail: mf@mf-gym.dk.

