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Kære forældre 

Sa lakker sommeren efterhånden mod enden, og vi er kommer godt i gang med et nyt skoleår. 
Som bekendt har vi benyttet ferien til at få udskiftet de gamle, nedslidte vinduer. Det er gået 
rigtigt godt, og vi synes, resultatet er rigtigt godt. Det er flotte vinduer i respekt for skolens 
særlige udtryk og gamle bygninger - og så glæder vi os næsten til vinter, hvor vi forhåbentlig 
ikke kommer til at fryse, når kulden for alvor sætter ind. 

Vi har fået næsten 300 nye l .g'ere, og det er gået rigtig godt. Selv om det kan være svært for 
den enkelte at finde sig til rette med det samme i nye fællesskaber, så er det mit indtryk, at 
de er faldet godt til - og ifølge både lærere, studievejledere og tutorer fra 2.g og 3.g er det en 
endog rigtig god og sympatisk årgang, vi har fået. Det er vi glade for, og jeg glæder mig til tre 
års godt samarbejde om stort og småt. 

Det har i den sidste uges tid rumlet lidt i pressen vedrørende forskellige arrangementer, som 
foregår omkring landets gymnasier i forbindelse med skolestart. Det drejer sig om de såkaldte 
"putte-middage", "dreng-pige-middage" eller hvad de nu kaldes. Fælles for dem er, at det 
drejer sig om 3.g'ere, der inviterer l .g'ere af det modsatte køn til fester, hvor de udsættes for 
forskellige ritualer, ofte af seksualiseret eller nedværdigende art. 

På OG tager vi stærkt afstand fra den type arrangementer, dels pga. indholdet, dels fordi det 
kun er særligt udvalgte elever, der bliver inviteret. Det er altså ikke fællesskabende, men 
netop det modsatte. Jeg har allerede skrevet om det i velkomstbrevet før sommerferien, 
ligesom jeg har understreget over for eleverne til morgensamling og lignende, at vi tager 
afstand fra det. Men vi kan som skole trods markante holdninger ikke bekæmpe det alene, og 
vi bestemmer jo ikke over deres fr i t id. Jeg er derfor ikke så naiv, at jeg tror, det slet ikke 
finder sted blandt vores elever. Men jeg vil opfordre jer til som forældre at gøre jeres! 

Som 3.g-forældre kan I helt simpelt nægte at lægge hus til den type arrangementer og i øvrigt 
sørge for at være i dialog med jeres voksne børn om, hvilke værdier de dybest set har lyst til 
at stå inde for. Og til jer med børn i l . g : jeg synes, I skal forholde jer t i l , hvad de tager t i l , og 
tage en dialog om, hvad man skal deltage i. Det er faktisk ok at sige til dem, at der er 
arrangementer, de ikke skal tage t i l . Det bedste, de kan sige, er selvfølgelig, at de ikke har 
lyst, men et forbud fra en mor eller far, der mener det, kan også være legitimt - og ellers må 
man finde på andre grunde til at melde fra, så man som ny l .g 'er ikke behøver frygte for sin 
fremtidige sociale status. 

Til gengæld vil jeg fremhæve, at vi holder intro-fest på fredag d. 7. september - det er en fest, 
man trygt kan tage t i l . Der er lærere, professionelle vagter og vores pedeller til stede, og OG-
festerne foregår altid i en hyggelig og tryg ramme. 

Jeg vil til sidst minde om vores forældreaften for l .g torsdag d. 20 september kl. 19-21, hvor 
man kan høre om valg af studieretning og en masse andet fra vores dejlige gymnasium - jeg 
glæder mig til at se jer. 

De bedste hilsner med ønsket om et godt og arbejdsomt efterår 


