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ADRESSEÆNDRING  
Ændringer i adresse, telefon-
nummer og e-mail samt nav-
neforandring skal omgående 
meddeles kontoret. Hvis man 
har hemmeligt telefonnummer, 
er det vigtigt, at administratio-
nen er klar over det. 
 
AMATØRAFTEN  
Et internt arrangement i efter-
året, hvor alle har mulighed for 
at vise kreative færdigheder. 
  
BESTYRELSEN  
Bestyrelsen for Tornbjerg 
Gymnasium består af:  
Formand  
Rektor Erik Knudsen, UCL 
Lillebælt  
Øvrige medlemmer   
Kasper Westh, udpeget af 
Odense Kommune 
Peter Henrik Raae, udpeget af 
Syddansk Universitet 
John Christensen, udpeget 
ved selvsupplering 
Vakant, udpeget ved selvsup-
plering 
Lektor Gitte Christensen  
(med stemmeret), udpeget 
af skolens personale   
Lektor Paw Stylsvig Jeppesen, 
udpeget af skolens personale  
Elev Anders Askholm udpeget 
af elevrådet (med stemmeret) 
Elev Jonas Trelle, udpeget af 
elevrådet 
  
BROBYGNING  
Elever fra folkeskolens 8-10. 
klasser har mulighed for at 
snuse til en af de ungdomsud-
dannelser, de overvejer. Dette 
kaldes brobygning. Når det 
sker, dannes en speciel klasse 
for disse elever. De gennem-
fører et forløb, hvor de under-
vises af gymnasiets lærere i 
fagligt stof, der kan være dem 
til nytte, hvis de beslutter sig 
for at gå i gymnasiet. Det sker 
på en måde, så de får et reali-
stisk billede af skolehverdagen 
på Tornbjerg. På tilsvarende 
vis er der et tilbud til 3g-elever 
om brobygning på Syddansk 
Universitet.  
  
 
 
 

BØGER OG PAPIR  
Boglånet på Tornbjerg er gra-
tis, medens eleverne selv må 
sørge for papirvarerne.  
 
COMPUTER 
På Tornbjerg forventer vi at 
eleverne medbringer deres 
egen bærbare computer til 
undervisningen og prøver. 
Desuden skal eleverne også 
selv medbringe printer til skrift-
lige prøver. 
  
EFTER SKOLETID  
Da skolen normalt først lukkes 
ved 16.30-tiden, må eleverne 
gerne, alene eller i mindre 
grupper, blive på skolen indtil 
dette tidspunkt for evt. at læse 
lektier i studiecenteret. 
  
EKSKURSIONER/ 
UDVEKSLINGER 
1-dags-ekskursioner kan fore-
tages på alle klassetrin. På 
studieretningerne tager stam-
klasserne i 2g på udvekslings- 
eller studierejse til udlandet. 
Sammenbragte sproghold har 
mulighed for at rejse i 3g. 
 
ELEKTRONISKE TAVLER 
Elektroniske tavler er installe-
ret i alle klasselokaler.   
 
ELEVRÅDET   
Elevrådet består af to repræ-
sentanter for hver klasse. Rå-
det kan få stor indflydelse ved 
aktiv deltagelse i skolens faste 
udvalg samt skolens liv gene-
relt.  
 
FERIEPLAN 2013 – 2014 
Kontoret har sommerferie-
lukket i perioden fra 8. juli til 5. 
august 2013 
Skolestart efter sommerferi-
en man. 12. aug. 2013   
Efterårsferie (uge 42) 
14. oktober - 18. oktober 2013 
Juleferie 
23. december 2013 – 6. januar 
2014  
Vinterferie (uge 8) 
17. februar - 21. februar 2014 
Påskeferie  
14. april – 22. april 2014 
Store Bededag 
16. maj 2014 
Kristi Himmelfart 
29.maj 2014 
2. Pinsedag 
20. maj 2013 

Grundlovsdag 
5. juni 2014 
2.pinsedag 
9. juni 2014 
Sidste skoledag før som-
merferien 
27. juni 2014 
 
FORSIKRING  
Personlige ejendele er ikke 
forsikrede. Man kan selv tegne 
en forsikring ang. ulykke, an-
svar, tyveri el. lign. eller lade 
sine forældre gøre det. Det er 
muligt at leje et aflåst skab på 
skolen. Hvis elever kommer til 
skade på skolen, har skolen 
ikke nogen forsikringsordning, 
der dækker dem. Elever er 
ikke omfattet af skolens ar-
bejdsskadesdækning. Skolen 
må ikke tegne en forsikring, 
der dækker elever, og foræl-
dre og elever opfordres derfor 
selv til at tegne ulykkes- og 
ansvarsforsikring.  
  
FORSØMMELSER  
I gymnasiet er der mødepligt til 
undervisningen og afleve-
ringspligt til de skriftlige opga-
ver. Ved forsømmelse forstås 
altså ethvert fravær fra under-
visningen og enhver forsøm-
melse med at aflevere opga-
ver. Ved skoleårets start in-
formeres om regler og sankti-
oner i forbindelse med for-
sømmelser. Der instrueres 
ligeledes i hvordan begrundel-
se for evt. fravær meddeles 
skolen.  
 
FORÆLDRE 
KONSULTATION  
Godt inde i Grundforløbet af-
holdes forældre-konsultationer 
for 1g klasserne.   
 
FORÅRSKULTURAFTEN 
De kunstneriske fags fremvis-
ning af årets arbejde og ek-
samensprojekter har form af 
en flot kulturaften. Alle invite-
res til at lytte og se med når 
musik, billedkunst og dramatik 
ruller sig ud.   
 
FRITAGELSE FOR IDRÆT  
Hvis man af helbredsmæssige 
årsager ikke kan deltage i 
idrætsundervisningen, kan 
man på grundlag af en lægeat-
test blive fritaget for disse 
timer i en periode. Er der tale 



   

om permanent fritagelse, skal 
eleven i stedet læse et andet 
fag på c-niveau.   
  
FRIVILLIGE AKTIVITETER  
Skolens faciliteter og lærer-
kræfter inden for bl.a. fagene 
musik, idræt og billedkunst 
stilles i vid udstrækning til 
elevernes disposition efter 
skoletid. På Tornbjergsamlin-
ger, opslags-tavlerne samt på 
den elektroniske kalender vil 
disse tilbud blive annonceret.  
Alle aktiviteterne koordineres i 
skolens AKTIVITETSUVALG. 
 
FRONTER 
Det ene af Tornbjergs to intra-
net. Fronter er det enkelte 
undervisnings-holds elektroni-
ske rum. Her afleveres fx 
skriftlige opgaver til elektronisk 
retning. Foruden holdenes 
rum, er fronter skolens fælles 
arkiv og platform for intern 
kommunikation og information. 
Fra forsiden KomIn føres man 
via en række overskrifter vide-
re. Der kræves log-in til fron-
ter. Fronteradministrator er 
Flemming Petersen.   
 
FÆLLESTIMER  
Nogle gange i årets løb sam-
les hele sko-
len/årgange/studieretninger til 
arrangementer af underhol-
dende, udviklende eller orien-
terende art. 
  
GLEMTE SAGER  
Pedellen og rengøringsperso-
nalet samler efterladte effek-
ter. De kan besigtiges og ud-
leveres ved henvendelse til 
pedellen.  
  
HJEMMESIDE  
www.tornbjerg-gym.dk 
Hjemmesiden er stedet, hvor 
man finder utallige oplysninger 
om skolen. Siden henvender 
sig først og fremmest til eks-
terne brugere. 
Fra hjemmesiden logges på 
skolens to intranet: fronter og 
LUDUS Web.  
 
IDRÆTSDAG  
Idrætslærerne arrangerer 
hvert år i begyndelsen af sep-
tember tematisk idrætsdag for 

hele skolen. Dagen afsluttes 
med 2.g restauranter og fest 
på skolen. 
 
INTERNATIONALISERING 
Udsyn og internationale stu-
dieoplevelser er et felt vi udvi-
der og udvikler på Tornbjerg. 
Vi samarbejder med Flens-
borgskolen i Island, hvor vi 
hvert år har en naturvidenska-
belig klasse på besøg eller 
udveksling. Ligeledes samar-
bejder en klasse hvert år med 
Malta. I New York City udvik-
les et samarbejde med en 
skole i Brooklyn, og hvert år er 
der studieture til fx London, 
Barcelona, München, Dublin 
og Berlin. European Youth 
Parliament (EYP) er et nyt 
internationalt initiativ. Elever 
med politisk interesse mødes 
med elever fra hele Europa, 
og diskuterer politiske 
spørgsmål om vores fælles 
fremtid. Hjemme på Tornbjerg 
er der input fra den store ver-
den fx gennem enkeltpersoner 
eller arrangementer fra sprog-
studierne på SDU. 
Gennem Comenius virker 
undervisere fra andre lande i 
perioder som sprogassistenter 
og kulturformidlere på skolen. 
 
INTROFORLØB 
Introforløbet for 1g klasserne 
løber fra første skoledag og 
indtil idrætsdagen. I denne 
første månedstid er skemaet 
for 1g’erne en blanding af 
almindelige timer og særligt 
tilrettelagte introaktiviteter. 
 
IT–SUPPORT 
Tornbjerg tilbyder it-support til 
elevernes egne bærbare com-
putere. Supporten omfatter alt, 
hvad der har relation til ele-
vens brug af computeren i 
forhold til skolen og undervis-
ningen. Dette inkluderer op-
sætning til netværk, installati-
on af programmer m.v. Hen-
vendelse til IT-tekniker Poul 
Sloth.  
 
JAZZEKSPRESSEN  
Et uformelt retro-hygge-sted i 
skolens kælder for elever og 
lærere efter skoletid og ved 
små festlige lejligheder. Jazz-

ekspressen ledes af en besty-
relse, valgt blandt eleverne.  
  
KALENDER 
Skolens kalender finder du på 
intranettet LUDUS Web, hvor 
du også ser dit skema. Kalen-
deren viser plan over 
år/måned/uge eller dag - og 
den opdateres løbende. Hold 
godt øje med arrangementer 
såsom frivillige aktiviteter mv. 
 
KARAKTERGIVNING  
Gymnasiet er en eksamens-
skole. Derfor gives der karak-
terer i samtlige fag. I løbet af 
skoleåret skal der gives karak-
terer 2 gange, og ved skole-
årets slutning gives årskarak-
terer. Karaktererne gives via 
intranettet LUDUS Web i de-
cember og marts. For 1g des-
uden mod slutningen af grund-
forløbet i 1. semester. 
  
 
 
KONTORET  
Skolens kontor har åbent 
mandag - torsdag kl. 8.00 - 
15.00 fredag kl. 8.00 - 14.30. 
I er altid velkomne til at hen-
vende jer. 
 
LEDELSEN  
Skolen ledes af en Teamledel-
se bestående af rektor, vice-
rektor og tre uddannelseslede-
re med hver deres ansvarsom-
råder.   
  
LOMMEREGNER 
Som elev på Tornbjerg får du 
gratis adgang til at få installe-
ret matematikprogrammet TII 
på din computer. Det erstatter 
en lommeregner. 
 
LUDUS Web 
Det ene af Tornbjergs to intra-
net. I LUDUS Web finder du fx 
skema, lektier, skolens kalen-
der, fraværsoversigter og ka-
rakterer. Skriftlige afleveringer 
kan afleveres både i fronter og 
LUDUS Web. Der kræves log-
in til LUDUS Web. 
 
LYS- OG LYDGRUPPE  
En flok teknikkyndige elever, 
der i studiekredsregi sørger for 
kvalitetslys og -lyd til skolens 

http://www.tornbjerg-gym.dk/
http://www.flensborg.is/forsida/
http://www.flensborg.is/forsida/


   

kunstneriske arrangementer. 
Interesserede melder sig til 
musiklærerne. 
 
LÆRERFORSAMLINGEN  
En elevs lærerteam, øvrige 
lærere, studievejleder, tilknyt-
tede uddannelsesleder og 
rektor udgør lærerforsamlin-
gen om eleven. I forbindelse 
med karaktergivningen og 
årets afslutning, eller hvis sær-
lige forhold taler for det, mø-
des lærerforsamlingen for at 
drøfte elevens forhold.  
  
LÆRERTEAMS  
Til hver klasse er knyttet et 
lærerteam bestående af 2 
lærere. Teamet har til opgave 
at støtte og vejlede klassen og 
den enkelte elev samt at koor-
dinere den overordnede stu-
dieplan for klassen. Dvs. at 
koordinere og udvikle under-
visningen i klassen.  
   
LÆSEVEJLEDER  
Skolens læsevejledning tilby-
der undervisning til elever med 
særlige læsevanskeligheder. 
Alle 1g klasser screenes i 
dansk.  
   
MENTOR 
Mentorordningen består i at en 
elev med problemer, der har 
relation til det uddannelses-
mæssige, gennem sin vejleder 
kan få tildelt en mentor. Men-
tor støtter gennem samtale 
eleven i en nærmere aftalt 
periode. 
 
MIRACULES  
Elevernes festforening, som 
ledes af en elevvalgt bestyrel-
se. Se på kalenderen i 
LUDUS, hvornår årets fester 
afholdes. 
  
OPERATION DAGSVÆRK  
Hvert år i november er der 
afsat en dag til en elevorgani-
seret arbejdsdag til støtte for 
Ulandshjælp. Arrangementet 
er landsdækkende, men den 
praktiske organisation foreta-
ges af en arbejdsgruppe på 
det enkelte gymnasium. Torn-
bjerg har tradition for at rigtig 
mange elever deltager, med et 
flot resultat til følge. 

”OP IGEN” 
Skulpturen står ved indgangen 
til skolens cykelparkering og 
fungerer som skolens vartegn 
og logo.   
 
ORDBØGER 
På din egen bærbare compu-
ter får du gratis online adgang 
til de bedste ordbøger i sprog-
fagene og dansk. Vi har købt 
licens til alle vores elever gæl-
dende for deres tid på Torn-
bjerg. 
 
ORDENSREGLER  
Tornbjergs studie- og ordens-
regler står at læse i detaljer på 
hjemmesiden. Her er hoved-
punkterne:  
Det forventes, at du udviser 
respekt for undervisningen. Du 
har pligt til at bidrage til, at 
skolens lokaler og inventar 
bevares i pæn og ryddelig 
stand, og at der spares på 
ressourcerne. Skolen stiller 
som hovedregel bøger og 
andre undervisningsmaterialer 
til rådighed for dig. Du har pligt 
til at aflevere de pågældende 
bøger og materialer i ordentlig 
stand. I kantinen: Ryd altid op 
efter dig selv og hæng stolen 
op. Service må ikke fjernes fra 
kantinen. Hvis en anden elev 
glemmer at rydde op efter sig, 
er du forpligtet til at gøre det 
for vedkommende. Derfor: hvis 
du ser nogen forlade kantinen 
uden at rydde op efter sig, så 
gør en indsats for at minde 
vedkommende om det. 
I klasserne: Du skal rydde op 
efter dig selv og sætte din stol 
op.  
I fællesområderne: Fælles-
områderne i blokkene skal 
holdes lige så ryddelige som 
klasseværelserne.  
I studiecenteret: Det er for-
budt at spise i studiecenteret. 
Alkohol: Erfaringen viser, at 
det er nødvendigt at præcise-
re, at til fester er det ikke tilladt 
at medbringe egne drikkeva-
rer.  
  
PERSONDATA  
Skolen ligger inde med oplys-
ninger om alle elever. Det 
drejer sig om den enkelte 
elevs navn, cpr-nummer, 

adresse, telefon og faglige 
resultater opnået i grundsko-
len. Disse oplysninger er givet 
af eleven selv/elevens foræl-
dre i forbindelse med elevens 
optagelse på skolen. I løbet af 
gymnasietiden registrerer sko-
len løbende data om elevens 
forsømmelser, om elevens 
standpunkt i alle fag samt 
karakterer opnået ved prøver 
og eksaminer. Disse data 
danner grundlaget for den 
endelige udformning af stu-
dentereksamensbeviset. Alle 
elever har ret til at få oplyst, 
hvilke informationer vedr. ele-
ven skolen ligger inde med.  
  
PRØVER    
For at blive student kræves 
det, at eleven går til eksamen 
9 gange, hvoraf den ene ek-
samen er studieretningspro-
jektet (SRP) i 3g. Nogle af 
disse prøver finder sted efter 
1.g og/eller 2.g. Desuden er 
der årsprøver, såvel mundtlige 
som skriftlige.  
 
PÆDAGOGISK FORUM 
Pædagogisk Forum omfatter 
alle lærere og hele ledelsen. 
PF er et organ for drøftelser 
og debatter. Der afholdes 2 – 
3 møder pr semester, hvoraf 
det ene kan være ½ - 1 dag. 
På møderne drøftes forhold 
vedr. undervisningen, skolens 
udvikling og overordnede stra-
tegi.  
   
RINGETIDER  
1. modul:  8.15 - 9.50 
2. modul: 10.00 - 11.35 
Pause:     11.35 - 12.05 
3. modul: 12.05 - 13.40 
4. modul: 13.50 - 15.25 
5. modul: 15.30 - 17.00 
(5.modul bruges til studiecafé 
& frivillige aktiviteter) 
 
RYGEREGLER  
Rygning er forbudt på hele 
skolens område.   
 
SAMARBEJDSUDVALGET 
Repræsentanter for ledelse, 
lærere og teknisk-
administrativt personale drøf-
ter i samarbejdsudvalget alle 
forhold, der har betydning for 
beskæftigelse og samarbejde 



   

mellem grupperne. Beslutnin-
ger i SU er bindende for alle 
parter.  
 
SDU-SAMARBEJDE 
Tornbjerg har, ikke mindst 
pga. gymnasiets beliggenhed, 
et veletableret og stadigt ud-
viklende samarbejde med 
SDU. 
 
SKEMA  
Dit daglige skema finder du på 
LUDUS Web. Hold godt øje 
med skemaet og ikke mindst 
med skemaændringer. Dit 
skema vil ofte undergå æn-
dringer.  
  
STUDIECAFÈ 
Der afholdes studiecafé i stu-
diecenteret efter skoletid. 
Hjælp til lektier og skriftlige 
opgaver gives af lærere og 
studiepiloter (ældre elever). 
Omfanget og tidspunkter an-
nonceres.  
 
STUDIECENTERET 
Studiecenteret ligger på 1.sal, 
over kantinen. Her findes bib-
lioteksbøger, tidsskrifter og 
masser af gode arbejdsplad-
ser. Bibliotekaren og studie-
center-koordinatoren står til 
rådighed med hjælp og vejled-
ning. 
 
STUDIEPLAN  
En studieplan skal omfatte 
planlægning, gennemførelse 
og justering af undervisningen 
i en klasse. Den udarbejdes af 
klassens lærere før den offent-
liggøres på skolens hjemme-
side. Studieplanen skal omfat-
te alle klassens fag og sikre 
fagenes samspil. Den skal 
bl.a. konkret beskrive under-
visningens helhed, progressi-
on, variation i arbejdsformer, 
udvikling af elevernes studie-
kompetence, koordinering af 
elevernes arbejdsbyrde, inkl. 
det skriftlige arbejde.  
  
STUDIERETNINGER  
Sidst i Grundforløbet skal der 
afgives endeligt ønske om 
studieretning og valgfag. For-
ud for valget orienteres elever 
og forældre grundigt om ind-
hold og konsekvenser af valg.  

STUDIETIME 
Et fast ugentligt skemalagt 
modul i Grundforløbet. Her 
undervises og trænes klassen 
i studieteknikker og lektielæs-
ning. Studiegrupper dannes 
med henblik på samarbejde 
om studierne både i og uden 
for skolen.   
  
STUDIEVALG FYN  
Studievalg Fyn har ansvaret 
for vejledningen ved overgan-
gen fra gymnasiet til videregå-
ende uddannelser. I løbet af 
de tre gymnasieår afholdes 
forskellige arrangementer på 
skolen, hvor eleverne har mu-
lighed for at få informationer 
om videregående uddannelser 
og erhverv, generelle uddan-
nelsesforhold samt økonomi-
ske og sociale forhold under 
uddannelserne. Studievalg 
Fyn, Albanigade 30, står åben 
for personlig henvendelse, 
individuelt eller i grupper.  
  
SVØMMEUNDERVISNING 
Et veletableret samarbejde 
med Institut for Idræt på SDU, 
betyder at alle 1g klasser på 
Tornbjerg fungerer som ”kani-
ner” for de idrætsstuderende i 
svømning. Dvs. at alle Torn-
bjerg-elever svømmer i en 
periode, som en del af idræts-
undervisningen i 1g. 
 
VEJLEDNING  
På Tornbjerg er der fem stu-
dievejledere: Erika Kirsch, 
Margrethe Wind, Jesper Thøis 
Madsen, Signe Klokker og 
Line Beese Rasmussen. Hver 
klasse har sin faste vejleder. 
Vejlederkontorerne findes i 
tilknytning til studiecenteret på 
1.sal samt i blok A, stuen. Den 
primære opgave er at støtte 
og hjælpe den enkelte elev til 
at fuldføre gymnasieuddannel-
sen med størst mulig fagligt og 
personligt udbytte. Vejlednin-
gen indeholder en kollektiv og 
en individuel del. Den kollekti-
ve vejledning foregår i stam-
klassen og er skemalagt. Den 
individuelle vejledning er et 
tilbud til den enkelte elev, som 
efter eget behov kan opsøge 
gymnasievejlederen, der har 
faste træffetider.  

SU 
Elever over 18 år kan ansøge 
om SU. Du søger SU på 
su.dk. For at få adgang til at 
søge skal du bruge en NemId, 
som du kan bestille på su.dk. 
For at få udbetalt pengene 
skal du have registreret en 
NemKonto i din bank. I begyn-
delsen af skoleåret bliver der 
givet nøjere oplysninger om 
SU på Tornbjergsamling.  
 
SYGETRANSPORT  
Bopælskommunen kan yde 
gratis befordring for syge og 
invaliderede elever, der i kor-
tere perioder ikke kan komme i 
skole ved egen hjælp (f.eks. 
på grund af et brækket ben). 
Man skal i så fald henvende 
sig på skolens kontor.   
  
TEAM DANMARK/MGK 
Elever godkendt af Team 
Danmark eller optaget på Mu-
sikalsk Grundkursus tilbydes 
særligt tilrettelagte forløb. 
Yderligere oplysninger fås hos 
skolens ledelse. 
 
TEAMTOUR TORNBJERG 
Introtur for 1g klasserne til 
Grusgravene i Tarup-Davinde. 
Fokus er friluftsliv og team-
building. 
 
TEMAUGE  
Gammel og stolt tradition på 
Tornbjerg. Afholdes normalt 
hvert 3. år. Sidste gang var i 
2012-2013. Emnet var: Ud-
smykning af ”det nye Torn-
bjerg”. De bedste af elevpro-
dukterne fra temaugen pynter 
stadig rundt på skolen. 
 
TORNBJERG ELITE   
Siden 2007-2008 har der eksi-
steret et særligt tilbud til elite-
idrætsudøvere på Tornbjerg. 
Har de opfyldt kriterierne for 
optagelse eller er godkendt af 
Team Danmark kan de gen-
nemføre en 3-årig eller 4-årig 
gymnasieuddannelse, der 
støtter og tilgodeser behovet 
for bedre sammenhæng mel-
lem skole og idræt. En uddan-
nelsesleder og 2 koordinatorer 
sikrer ordningens kvalitet og 
samarbejdet med klubberne. 
 



   

TORNBJERG FRISK 
Et elevdrevet Tornbjerg-
initiativ der sætter sundhed på 
dagsordenen. Eksempler på 
sunde og friske tilbud er sund-
hedsuge, zumba og fitness-
kørekortet, der giver mulighed 
for at træne i fitnessrummet 
før, i løbet af og efter skoletid 
ligesom kantinen vægter sund 
og næringsrig mad højt og 
derfor altid serverer et sundt 
alternativ til en god pris.  
Når du har erhvervet fitness-
kørekort, kan du mod en beta-
ling på 300 kr. frit bruge styr-
kerummet til du er blevet stu-
dent. 
 
TORNBJERG GYMNASIUMS 
VENNER  
Skolens støtteforening som 
mange forældre er medlem-
mer af. Foreningen giver øko-
nomisk støtte til aktiviteter, 
som skolens budget ikke har 
mulighed for at tilgodese, 
f.eks. enkeltelevers deltagelse 
i ekskursioner o.l. Der afhol-
des generalforsamling i sep-
tember i forbindelse med 
Åbent Hus arrangement for 
1g. 
  
TORNBJERGMØDER  
Ca.7 gange om året afholdes 
der et diskussions- og oriente-
ringsmøde i klasserne, ledet af 
elevråds-repræsentanten i 
samarbejde med teamet. Mø-
det erstatter ugens Tornbjerg-
samling. 
 
TORNBJEG PLUS 
Tornbjerg Plus dækker talent-
udvikling på flere strenge.  
Tornbjerg-elever deltager 
hvert år i projekter, der plejer 
og udvikler talent. 
Projekt Forskerspire giver 
mulighed for at komme i kon-
takt med forskere inden for et 
særligt fagområde og blive 
inspireret til at udforme sit eget 
forskningsprojekt. Eleverne 
deltager i konkurrencen om at 
blive kåret som en af årets 
forskerspirer. Akademiet for 
Talentfulde Unge samler ca. 
100 elever fra hele Fyn, Der 
arrangeres foredrag, work-
shops, camps mm. for elever, 
der synes det er sjovt at bruge 

fritid på at blive fagligt udfor-
dret. 
EYP (European Youth Parlia-
ment) sender vi hvert år ud-
valgte, politisk interesserede 
elever til – i Danmark eller ude 
i Europa. Her lærer eleverne 
retorik, disciplin og mundtlig 
fremstilling på højeste niveau, 
samtidig med de møder unge 
fra hele Europa. 
 
TORNBJERGSAMLING  
Ugentligt orienteringsmøde for 
hele skolen. 
Afholdes på forskellige dage 
kl. 10.00 
Klasserne skiftes til at stå for 
og underholde på samlinger-
ne. 
  
TRANSPORT 
Transportkortet Ungdomskort 
er et rabatkort til den kollektive 
trafik for 16-19 årige på ung-
domsuddannelser. Du kan gå 
ind på www.ungdomskort.dk 
og bestille dit ungdomskort.  
Pris ca. 340 kr. per måned. 

UDVALG  
Skolen har 4 faste udvalg: 
undervisnings-, strategi-, akti-
vitets- og kontaktudvalget. 
Repræsentanter fra Pædago-
gisk Forum, Ledelsen og Elev-
rådet deltager i udvalgsarbej-
det.  
 
WHO'S WHO 
Så hurtigt som muligt efter 
skoleårets start opsættes der 
fotos af alle klasser og ansatte 
på opslagstavlen ved hoved-
indgangen. Lærernes mail-
adresser, data og billeder af 
enkelte elever skal man på 
skolens intranet LUDUS Web 
for at finde.  
  
ÅBENT HUS 
Midt i Grundforløbet i 1g invite-
res forældre og 1g elever 
sammen til Åbent Hus arran-
gement. Her fortæller 1g-
eleverne selv, sammen med 
lærerteamet, om skolen og 
Grundforløbet. 
 
ÅBNINGSTIDER  
Skolen er åben alle hverdage 
fra kl. 7.30 - 16.30. Uden for 
dette tidsrum, i weekender og 

ferier kan du færdes på skolen 
efter særlig aftale.  
  
ÅRSFEST  
Normalt den sidste lørdag i 
januar, ifører alle skolens ele-
ver og lærere sig deres fineste 
skrud for at deltage i denne 
fest, hvor også mange tidligere 
elever møder op. I forbindelse 
med Årsfesten er der tradition 
for at elever opfører et 
årsshow. 
 
(senest redigeret 23/8 2013 TP)

http://www.ungdomskort.dk/


   

 


