13-09-2022

Det frie Gymnasium

"september 2022"

NYT FRA DET FRI - Særudgave
Det frie Gymnasiums nyhedsbrev til gamle elever

Alumnedag på Det fri!
Sidste efterår afholdt Det frie Gymnasium sin første alumnedag. Det blev en succes, og derfor vil
igen i år afholde en alumnedag. Det bliver denne gang den 15. november.
Som sidste år, er formålet med dagen at inspirere vores nuværende 2.HF’ere og 3.G’ere til videre
uddannelse og/eller senere beskæftigelse.
I den forbindelse har vi igen brug for jer gamle elever, der blev stx- eller HF-student efter år 2000.
Er du i gang med en uddannelse, og mener, at det er rigtig spændende. Så håber vi, at du vil deltage i
dagen, og fortælle de nuværende elever om netop din uddannelse.
Hvis du allerede er nået så langt, at du er ude på arbejdsmarkedet, så vil vi også være rigtig glade for,
at du kommer og fortælle eleverne om, hvorfor netop dit job er særlig interessant/givende.
Det uanset om du er fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen, har skabt din egen kreative virksomhed,
underviser 3. klasse i matematik, forsker i nanopartikler eller noget helt femte.
Vi vil gerne understrege, at vi gerne vil have en god blanding af jer, så vores nuværende elever både
møder de af jer, der er veletableret på arbejdsmarkedet, men også de af jer der måske kun er et eller
to år inde i en uddannelse.
Vi fandt ud af sidste år, at eleverne var interesseret i at møde de rutinerede i hamsterhjulet, så de
kunne møde nogle af de muligheder der ligger længere ude i livet. Men de ville også rigtig gerne
møde de af jer, der lige havde været igennem overvejelserne og tvivlen om hvilken uddannelse I
skulle vælge.

Og så skal det også lige tilføjes , at der ikke er nogen undskyldning for ikke at deltage, at man var
med sidste år. De nuværende 2.HF’ere og 3.G’ere har jo ikke mødt jer!

Tidspunktet er den 15. november på skolens afdeling i Struenseegade 50 fra kl.10.00
til kl. 12.00
Vi planlægger med at du skal holde et oplæg på 30 min – og efter seancen vil der være 10 min med
spørgsmål fra de deltagende elever. Og så gentager vi forløbet med et nyt hold elever.
Efter de to veludførte oplæg, så vil vi gerne invitere på en autentisk vegansk Det fri kantinefrokost.
Hvis du har tid og lyst til at deltage i alumnedagen den 15. november, så vil vi gerne bede dig om at
tilmelde dig via denne mailadresse; alumne@detfri.dk
Her må du gerne skrive lidt om din uddannelse og/eller arbejde, samt hvornår du dimitterede fra Det
frie Gymnasium
Vi håber, at du vil svare os inden den 14. oktober.

Gamle elevers aften
Husk, at vi også gentager en anden succes fra sidste år i dette skoleår.
Nemlig; Gamle elevers aften!
Det er den første fredag i marts 2023 (3.marts)
Spred gerne informationen om denne kommende glædelige begivenhed videre til dine gamle
klassekammerater og andre du kender fra Det fri.
Og sæt allerede nu kryds i kalenderen
(Yderligere info vil følge senere i et kommende nyhedsbrev)

Det fris Facebook-side for gamle elever
Det er også muligt at blive medlem af Det fris Facebook-side for gamle elever.
Det sker her; https://www.facebook.com/groups/1090677398122776

På vegne af Det frie Gymnasium
Med venlig hilsen
Gamle elever-udvalget

