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God start på det nye skoleår 

Nu er vi kommet godt ind i det nye skoleår. Som jeg sagde til kommunikation i går, så er 

der ca. 40 uger i et skoleår og nu har vi gennemført 2. Det betyder, at vi i runde tal er 5% 

inde i det nye skoleår. 

Jeg håber, at 2. og 3.g’erne er kommet godt i gang. Vores nye elever i 1.g har allerede 

deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og de er godt tilpas. Dejligt! 

Jeg glæder mig til igen i år at mærke elevernes fantastiske engagement i både deres 

undervisning og i skolens liv i elevråd, festudvalg, bladudvalg og meget andet. Morsø 

Gymnasium er noget HELT særligt mht. elevengagement og det er en stor oplevelse for 

mig – jeg har ikke oplevet noget lignende på andre gymnasier.  

Man kan følge skolens liv via Facebook og ved at besøge vores hjemmeside, hvor man 

bl.a. finder skolens årsskrift. 

 

Kollegiebyggeri 

Morsø kommune er i samarbejde med Domea gået i gang med at bygge to flotte 

kollegier lige udenfor gymnasiets dør. De står klar sommeren 2023. Kollegiet bliver for 

alle unge under uddannelse.  

 

Nye lærere 

Vi har ansat nye lærere, bl.a. fordi gode kræfter er gået på pension.  

- Anna Roel underviser i spansk og engelsk. Hun bor i Thisted og har stor 

undervisnings-erfaring fra hhx i Hillerød. 

- Ida Storm underviser i musik. Hun er student fra Morsø Gymnasium. Når Ida ikke 

er på gymnasiet, så slår hun siden folder på Højskolen Mors og Jesperhus, hvor 

hun også er ansat. 

- Julie Brandt Pedersen underviser i tysk og AP-alm. Hun er student fra hhx på 

Morsø Handelsskole. Hun har også job på Lødderup Friskole. 

- Rikke Madsen underviser to hold i NV i grundforløbet. Hun er ansat på Skive 

Gymnasium og lånt ud til os. 

- Trine Fuglsang underviser et hold i NV i grundforløbet. Hun er nu ansat på Thy-

Mors HF & VUC. 



 
 

- Kristian Nedergaard Jensen underviser to grundforløbshold i samfundsfag. Han 

arbejder også for Thy-Mors HF & VUC.  

 

Det er dejligt, at vi på tværs af alle skolerne i lokalområdet kan finde de bedste løsninger 

til gavn og glæde for alle. Det er heldigvis normalt mange steder i landet. Lærere er jo 

højt specialiserede og derfor kan det være vanskeligt at få alt til at gå helt præcist op 

omkring ansættelser. 

 

Bæredygtighed og klima 

De kommende år kommer vi til at arbejde med bæredygtighed og klima. 

Elevrådet skal i de kommende uger nedsætte et bæredygtighedsudvalg.  

Dertil vil der blive arbejdet med skolens bæredygtighed på tværs af alle ansattes 

faggrænser, altså både lærere, administration, pedeller, rengøring og ledelse. Eleverne 

bliver inddraget i arbejdet. 

I undervisningen har vi et samarbejde med gymnasiet Glasir på Færøerne. Har vil 

omdrejningspunktet være bæredygtighed og klima under FN’s Verdensmål. En del af 

samarbejdet vil blive afviklet som projektarbejde og her vil eleverne skulle samarbejde 

med det lokale erhvervsliv, både det private og det offentlige. Tag godt imod dem, hvis 

de kommer jeres vej. Projektarbejdet er også tænkt til, at de endnu bedre kan få ideer 

om, hvordan de måske på den lange bane kan bosætte sig på Mors. Samarbejdet med 

Færøerne er delvist finansieret af Nordplusjunior.  

Vi er blevet indbudt til at deltage i Youth go Green af Region Nordjylland, Center for 

grøn omstilling i Aalborg kommune, University College Nordjylland og Aalborg 

Universitet. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Indbydelsen er helt ny, så vi har 

ikke klarhed over, hvilke klasser og hvilken lokal virksomhed, der skal deltage. Hvis man 

sidder i en lokal virksomhed og har en ide til et godt bæredygtigt projekt, som eleverne 

kan være med til at finde løsninger på, så skriv gerne til mig. 

Politisk er vi også med i en bæredygtighedsdagsorden, da jeg sidder i et 

Bæredygtighedsudvalg under Danske Gymnasier. Dette er et nationalt arbejde, hvor vi 

samarbejder på tværs af alle danske gymnasier og på tværs med andre 

undervisningsinstitutioner.  

Som et endnu et nyt tiltag ser vi i øjeblikket på mulighederne for at etablere solceller på 

vores bygninger.  

Der vil helt sikkert dukker mere op – bæredygtighed fylder jo på alles dagsorden.  



 
 

Elevvejleder afløser studievejleder 

Da begge vores studievejledere skal arbejde med andre ting, har vi besluttet at ændre og 

forbedre vores organisation omkring vejledningen af elever. Vi har nu en elevvejleder i 

stedet for to studievejledere.  

Vores elevvejleder er Jeanet Egebæk. Hun sidder på kontoret og har 

stor viden om vores uddannelse og et godt overblik over skolens 

elever. Hun tager afklarende samtaler med de unge og eventuelt jer 

forældre. Hun kan eventuelt henvise til ekstra støtte, søge 

specialpædagogisk støtte (SPS) mv. De unge kan selv henvende sig 

eller blive henvist af deres klassekoordinator.  

Hvis man har mere dagligdags spørgsmål, så kan eleverne spørge deres 

klassekoordinator. Alle er også velkomne til at henvende sig på kontoret. Her har vi 

gode, rutinerede kræfter, som kan svare på det meste.  

Hvis man har spørgsmål omkring videregående studier, så er det 

Studievalg Danmarks vejleder Gitte Dybdal, der er skarpest. Hun 

kommer på skolen og vejleder alle klasser og har desuden 

træffetider. Man kan også gå på studievalgs hjemmeside og søge 

viden. Elever, som er sluttet hos os, kan også søge vejledning hos 

studievalg.  

 

Fraværssystem 

Omkring starten af september sætter vi et opdateret fraværssystem i gang. Det nye 

system skal give eleverne hurtigere besked, hvis fraværet skrider og så vil vi gerne have 

jer forældre hurtigt inddraget, især hvis eleven er under 18 år.  

Ved fysisk fravær følger vi op på fraværet i tre niveauer, nemlig ved 5%, 10% og 15% 

fravær. Når man rammer et af niveauerne, får eleven brev. Er eleven under 18 år, så går 

brevet også til forældrene i e-boks. 

Ved manglende skriftlig aflevering, så får man besked fra kontoret, hvor Kis laver aftaler 

om aflevering i det enkelte tilfælde.    

Vores gymnasium har ikke fraværsproblemer, men vi har den ”kontrakt” med eleverne, 

at vi sammen med dem skal arbejde på, at de får den bedst mulige studentereksamen. 

Al forskning viser, at jo større fremmøde man har, jo bedre går det en i gymnasiet. Og 

fravær er næsten altid et tegn på noget andet. Derfor er det en tidlig indikation på, at der 

skal skrues på et eller andet. Der er enkelte elever, der kan få højere fravær af forskellige  



 
 

 

årsager. I disse enkelttilfælde er det allerbedst, at vi kommer så tidligt som muligt på 

banen og det er meget ofte jer forældre, der er en central medspiller i at løse eventuelt 

bagvedliggende problemer.  

 

Student og hvad så? 

Når vores unge bliver 

studenter, så bliver vi SÅ 

stolte. Det hænger 

sammen med, at 

uddannelse forbedrer alle 

vores livsmuligheder. Når 

eleverne bliver stx-

studenter, så har de utrolig 

mange muligheder i deres 

liv og står godt i deres 

videre færden mod at blive 

personligt myndige i vores 

samfund og træffe gode valg både for sig selv og andre.  

Vores studenter klarede sig rigtig godt til eksamen i sommer og har opnået et 

gennemsnit på 7,6 for hele gymnasiet. Mange tager bagefter et eller to sabbatår og har 

bl.a. arbejde lokalt. For at denne periode kan blive så god som muligt samarbejder vi 

med det lokale erhvervsliv og deres organisationer om at præsentere forskellige 

muligheder lokalt. 

Studievalg Danmark kommer løbende på skolen og orientere eleverne om 

studiemuligheder. Som noget ret nyt, så må de også orientere mod 

håndværkeruddannelser/EUD-uddannelser. Det er vi glade for, da det kan været et rigtig 

godt valg at tage en studentereksamen, før man bliver håndværker. Man får forkortet sin 

håndværkeruddannelse/EUD-uddannelse med mindst et halvt år pga. 

studentereksamen. At man tager en studentereksamen før sin håndværker-/EUD-

uddannelse åbner også for, at man senere ubesværet kan læse videre, hvis man gerne 

vil skifte spor.  

Stx er dog fortsat primært planlagt efter, at vores elever læser videre efter 

studentereksamen. 

 



 
 

 

Fester 

En ikke ubetydelig side af 

gymnasielivet er fester, cafeer mv.  

Herunder får I et overblik over de 

datoer, vi har planlagt.  

Årsfesten den 27. januar er I som 

forældre også indbudt til. Det er en 

helt særligt fest, hvis lige jeg aldrig 

tidligere har oplevet. Så sæt kryds.  

 

 

Mange hilsner 

 

 

Ann Balleby 

Rektor 
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