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Velkommen til brobygning på Maribo Gymnasium! 

 

Kære Elev. 

Vi har hermed fornøjelsen at byde dig velkommen til brobygning på Maribo 

Gymnasium. 

Den første dag skal du møde i kantinen på Maribo Gymnasium kl. 09.00, hvor vi vil 

byde dig velkommen og give dig en introduktion til dine dage her på gymnasiet. Der 

er forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som du vil høre nærmere om, når du er på 

skolen. 

Du kan se dit skema på Maribo Gymnasiums hjemmeside under punktet Lectio. Du 

skal gå i en klasse med andre brobygningselever. Vi fremsender også et udprint af dit 

skema.  

Vi har en god kantine på skolen, hvor du kan købe mad – herunder dagens ret, salat, 

boller, frugt, chokolade, slik og drikkevarer. Du er selvfølgelig også velkommen til at 

medbringe en madpakke. 

Nedenfor kan du læse mere om brobygningsugen. Du kan også læse mere om os på 

vores hjemmeside www.maribo-gym.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål, så er du 

velkommen til at kontakte os på tlf. 5479 0479. 

Vi glæder os til at se dig her på Maribo Gymnasium og håber, at du får nogle 

udbytterige dage. 

Med venlig hilsen 

Sekretær Dorthe Mortensen og Uddannelsesleder Christel Jeldorf. 

E-mail: dm@maribo-gym.dk og cj@maribo-gym.dk 
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Info om brobygningsugen 

 

Er du i tvivl om, at det almene gymnasium er noget for dig, vil vi give dig et indblik i 

livet på Maribo Gymnasium. Vores undervisning og studiemiljø står højt på vores 

dagsorden i hverdagen. I brobygningsugen kan du hos os få et indblik i både STX, 

fagene og hverdagen her på Maribo Gymnasium. Du er på gymnasiet fra kl. 08.00 til 

kl. 13.15 eller kl. 15.00 hver dag og kan efter skoletid også deltage i frivillige 

aktiviteter inden for sport, musik, billedkunst og drama. Den første dag møder du dog 

først kl. 09.00, hvor vi mødes i skolens kantine.  

Du modtager undervisning i en lang række fag, som kan hjælpe dig med at træffe det 

rigtige valg om fag og studieretning. Vi lægger vægt på forskellige former for 

undervisning, samarbejde mellem fag, projektarbejde og anvendelsen af IT. 

Gymnasiets vejledere kan fortælle dig om gymnasiets opbygning og de muligheder, 

som uddannelsen giver dig. Elevrådet kan fortælle dig om elevdemokrati og 

medbestemmelse i dagligdagen på Maribo Gymnasium. Du får selvfølgelig også 

mulighed for at deltage i det ungdomsliv, der er på gymnasiet: Fredags-Café, 

Morgensamling, Gimle-fest, lektie-café, kor, band og meget mere.  

Arbejdsform på Maribo Gymnasium: Varierende arbejdsformer  

Mødetid: Kl.08.00-15.00 (dog er mødetidspunkt den første dag kl. 09.00) 

Transport: Mulighed for bus fra Nysted  

Øvrige informationer: Frivillige aktiviteter på gymnasiet efter skoletid.  

Sted: Refshalevej 2, 4930 Maribo 

Kontakt: Maribo Gymnasium, tlf. 5479 0479, fax. 5479 0478, www.maribo-gym.dk   

 

 

 

 


