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VELKOMMEN 
 
Rigtig hjertelig velkommen til 
476 nye elever. Frederiksborg 
Gymnasium og HF rummer nu 
det største antal elever siden 
skolens grundlæggelse i 1630; 
men nu kan bygningerne heller 
ikke rumme flere elever. 

Også velkommen til alle de 
gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g.  
 
Mange elever betyder også 
mange forskellige elever med 
vidt forskellige interesser, re-
præsenterende helt forskellige 
ungdomskulturer. Det er nemlig 
en af kvaliteterne ved Frede-
riksborg Gymnasium og HF, at 
det er en rummelig skole, hvor 
der er højt til loftet og plads til 
forskellighed. Man vil altid kun-
ne finde en kammerat, der har 
de sammen værdier og interes-
ser som en selv. Her på skolen 
skal man ikke være på en be-
stemt måde. Her skal man bare 
være sig selv. 
 
Man kan ikke sige, at somme-
ren 2015 vejrmæssig har været 
den bedste. Men netop som 
sommerferien lakker mod en-
den, fyldes dagene dog med 
varme og solskin. Trods det va-

rierede sommervejr håber jeg, 
at alle har nydt sommerferien 
og er klar til et nyt skoleår med 
masser af undervisning, skriftli-
ge opgaver, prøver og eksa-
men. 
 
Ind imellem bliver der nok i ef-
teråret plads til en fest eller to, 
Q-aftener, talentshow, gallafest 
og efterårskoncerter. Men det 
vigtigste er nu engang under-
visningen. Sluk mobilen, drop 
at tjekke facebook i timerne og 
tænk lige på, at i gymnasiet og 
hf, dér investerer I i jeres frem-
tid. 
 
Så held og lykke til alle med de 
nye skoleår 2015/16. 
 
 
 
Peter Kuhlman 

rektor

 

Forældrefonden 

 
Frederiksborg Gymnasium og HFs Forældrefond 
har til formål at hjælpe elever og kursister, der 
har svært ved at betale for f.eks. studierejser 
og længere ekskursioner. Støtten ydes typisk i 
form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefon-
den mulighed for at uddele et antal mindre le-
gater. 
Fondens midler stammer fra frivillige bidrag fra 
forældrene. 
 
Du kan – og må meget gerne! - støtte Foræl-
drefonden ved at indbetale et beløb på konto nr. 
8117-3817371 i Nykredit Bank. Vi er taknem-
melige for ethvert bidrag. 
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan 
du enten henvende dig til mig på skolen, på 
Lectio, på tlf.4921 9603 eller sende en mail til:  

anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk. Ved-
hæft gerne ansøgningsskemaet, som du kan 
downloade fra skolens hjemmeside (under: elev 
- lån og legat). 
 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm, daglig leder af 
Forældrefonden 

 



Vort fælles ansvar – til forældre 
 
 
De unge eksperimenterer 
De unge eksperimenterer og 
prøver at finde deres egen 
identitet. De afprøver måske 
endda mange forskellige gre-
ne inden for sport- og fritids-
liv, seksualpraktikker, alko-
hol, narkotika, mad og andre 
livsstilsområder. Det kan ses 
som eksperimenter, hvor de 
så at sige eksponerer sig selv 
for at finde ud af, hvad de vil, 
og hvem de er. Langt de fle-
ste unge håndterer denne ek-
sperimenterende eller søgen-
de fase uden problemer, men 
det er her, vi som voksne skal 
være meget opmærksomme 
på, hvordan disse eksperi-
menter udvikler sig. 
 
De drikker for venskaber-
nes skyld 
De unge drikker generelt ikke 
for smagens skyld eller for 
den biologiske rusvirkning, 
det er samværet med ven-
nerne, der tæller. De unge 
bruger bl.a. alkohol som et 
symbol på deltagelse i det so-
ciale fællesskab, ofte for at 
skjule deres usikkerhed.  De 
unge bruger i høj grad alko-
holen til at signalere moden-
hed, og til at skabe en identi-
tet. 
 
Moral og etik 
Man må kunne udvikle en 
moral for sit eget liv, men 
man kan ikke forvente, at en 
sådan moral kan blive til en 
moral for alle andre. De un-
ges egen moral kan de bruge 
i de relationer, de selv udvik-
ler, og en sund moral kan 
være smittende. De unges 
moral udvikles gennem deres 
nære relationer, f.eks. til fa-
milien. 
Derfor skal vi som forældre 
søge mod at skabe en tæt di-
alog med vores unge og der-
igennem udvikle en moral for 
de unges liv. En moral der går 

mod at tage vare på sig selv 
og sine kammerater. 
 
Hvad vi gør på FG 
Når vi holder fest på FG, er 
der altid en læreransvarlig, 
undertegnede, og otte til ti 
dørmænd/vagter til stede, 
hvoraf den ene vagt er læge. 
De unge skal have korrekt 
indgangsarmbånd på. Skole-
gården hegnes ind, så de un-
ge kun kan være på FG’s om-
råde under festen, hvis de 
unge forlader festen før tiden 
klippes armbåndet, og de kan 
herefter ikke komme ind igen. 
Der må kun drikkes alkohol, 
som er købt i CU-baren. Med-
bragt alkohol fratages de un-
ge i indgangen og gives ikke 
retur.  
Til hver fest udtages tilfældigt 
3 til 5 elever til narkotest af 
en af dørmændene. Vi anven-
der nogle ”alt i en test”, her 
kan vi måle på f.eks. overfla-
der (tasker, håndvask, behol-
dere, tøj, jeans), tabletter, 
væsker, sved, spyt og urin. 
Helt konkret betyder det, at vi 
kan kontrollere eventuelle 
fund af f.eks. pulver, piller og 
tørrede plantedele, da selv 
meget få korn af et mistænkt 
stof vil give et pålideligt resul-
tat. Denne test kan skelne 
mellem mange parametre, 
som f.eks. amfetaminer 
(speed, ecstacy m.m.), koka-
in (kokain, crack m.m.), me-
tamfetaminer (ecstacy, pep-
piller m.m.), morfiner (heroin, 
medicin m.m.), THC (hash, 
marihuana m.m.) og meget 
mere. 
Mange unge har været til 
”før”-fest i private hjem inden 
de kommer op til os, mange 
har fået rigeligt at drikke, in-
den de kommer ind til festen, 
og vi forsøger at ”opdage” 
dem allerede i indgangen, så 
vi kan ringe efter jer, så I kan 
afhente. Vi vil selvfølgelig og-

så forsøge at 
ringe til jer 
under selve 
festen, hvis 
dette skulle 
være nød-
vendigt. 
Sørg for at 
der altid er 
forældre til 
stede, når de unge holder 
”før”-fest i private hjem, og 
vær ikke bange for at sætte 
grænser for alkoholindtaget. 
 
Tal med de unge om  
alkohol 
Det hele handler om at snak-
ke sammen. Du kan som for-
ældre være interesseret i at 
forstå, hvorfor de unge drik-
ker, og du skal som forældre 
være insisterende på, at dit 
barn ved, hvad du som foræl-
dre mener om deres drukva-
ner, og hvad du accepterer. 
 
Sæt klare grænser 
Der er overraskende mange 
unge, der er i tvivl om, hvad 
forældrenes holdning til alko-
hol er. De fleste unge er fak-
tisk mest trygge ved at vide, 
hvor meget deres forældre 
synes, de må drikke, også 
selv om forældrene slet ikke 
synes de unge må drikke. 
Mange unge giver udtryk for, 
at forældrene ikke har talt 
med dem om alkohol. Måske 
synes forældrene, at de har 
talt med deres børn, men de 
unge kan opleve det anderle-
des. 
Gå ikke alene og lad ikke din 
kammerat gå alene. Hjælp en 
kammerat der har drukket for 
meget, som du ønsker at bli-
ve hjulpet, hvis det er dig, 
der har drukket for meget. 
Acceptér at andre ikke drik-
ker, præcis som du ønsker at 
blive accepteret, hvis det er 
dig, der ikke drikker. Vær 
mod din kammerat som du/vi 



forældre ønsker, at du bliver 
behandlet. 
Ved at snakke med jeres un-
ge om etik og moral omkring 
alkohol, samt hvad jeres reg-
ler og rammer er, hjælper I 
jeres unge mennesker til per-
sonlig udvikling og mestring 
af alkohol. 
 
Lad de unge kende din 
holdning 
Det vigtigste er, at I sætter 
klare grænser, og at de unge 
kender jeres holdning til alko-
hol, og at de ved, at de kan 
hente hjælp hos mor og far, 
hvis der er behov for det. 
Selvfølgelig gør de unge ikke 
alt, hvad deres forældre siger, 
men de forholder sig til det. 
Hvis de har en aftale med 
forældrene om, at de må 
drikke en enkelt genstand el-
ler to, så kan det godt være 

at de drikker tre eller fire øl, 
men de drikker ikke 10. 
Genstandsgrænser virker og 
det samme gør hjemkomst-
tidspunkter og sms-aftaler in-
deholdende besked om, hvor 
den unge befinder sig. Hvis 
de unge har en aftale om at 
komme hjem på et bestemt 
tidspunkt, så drikker de også 
mindre. 
 
Sig det på den rigtige  
måde 
Der er mange unge, der er 
nervøse for, hvad der sker, 
hvis de af forældrene bliver 
taget i at drikke alkohol. Det-
te specielt hvis de unge ikke 
har aftaler med forældrene 
om, hvor meget de må drik-
ke, eller hvis de har forbud 
mod at drikke. Samtidig ved 
man, at det uanset hvad er 
meget vigtigt for de unge at 
vide, at de eller deres kam-

merater altid skal/kan ringe 
hjem, hvis de er for fulde og 
har brug for hjælp. 
De unges dannelse og 
handlekompetence 
På det samfundsmæssige 
plan skal de unge forholde sig 
til en udvikling, som giver 
mulighed for stadig mere ud-
fordring, men samtidig giver 
risici for ødelæggelse. 
Ved at snakke med, lytte til 
og se vores unge mennesker, 
samtidig med at vi fortæller 
dem om vores regler, rammer 
og normer for omgang med 
alkohol, er vi med til at støtte 
deres dannelse og handle-
kompetence på alkoholområ-
det. 
 

 
Jørgen Kloch 

Lektor og festansvarlig på 
Frederiksborg Gymnasium 
og Hf

 
 

læsevejlederne 
 
I anledning af skoleårets 
start vil læsevejlederteamet 
på FG gerne sende en hilsen 
til alle nye og gamle elever 
og kursister.  
 
Hvis du er ny elev eller kur-
sist i år, vil du møde os i lø-
bet af september, når vi 
kommer ud og læsescreener 
alle klasser på 1. årgang. Vi 
screener alle elever og kur-
sister, fordi vi ved at gode 
læsefærdigheder er en for-
udsætning for at få et or-
dentligt udbytte af undervis-
ningen. Selvom du måske 
har klaret dig fint i grund-
skolen, er det vigtigt, at vi 
får kontakt til dig, hvis du 
læser (for) langsomt, har 
svært ved at huske, har 
svært ved at forstå detaljer 
eller hvis du har store sta-

veproblemer. Vi ved nemlig, 
hvordan man kan gøre no-
get ved det, og vi har gode 
erfaringer med at hjælpe 
elever til at få et større ud-
bytte af deres læsning. 
 
Hvis du er ny elev eller kur-
sist og fx ordblind eller har 
særlige læse- og stavepro-
blemer, så har du allerede 
været i kontakt med os, hvis 
din skole har husket at oply-
se os om det. Hvis du er 
ordblind og ikke har talt 
med en læsevejleder endnu, 
må du meget gerne skrive til 
Anne Sofie (AL) i lectio. 
 
Vi er der selvfølgelig også 
for alle jer, der er vendt til-
bage til FG efter en velfor-
tjent sommerferie. Også til 
jer er der tilbud om læse-

træning, hvis lektiemæng-
den pludselig virker uover-
kommelig eller alt det læste 
forsvinder lige så hurtigt ud, 
som det kom ind. Vi tilbyder 
også hjælp til fx langvarige 
skriveblokeringer, skrive-
strategier og stavning. Tag 
blot fat i din læsevejleder – 
eller skriv til én af os, hvis 
du er i tvivl om, hvem du 
skal henvende dig til. Eller 
få din lærer til at gøre det. 
 
 
Sensommerhilsner fra læse-
vejlederteamet 
 
 
Lotte Jensen (LJ), Helle 
Olsen (HO) og Anne Sofie 
Overgaard Lif (AL) 

 
 
 



Hjælp fra studievejlederne 
Studievejlederne på Frede-
riksborg Gymnasium og HF 
arbejder, i samarbejde med 
ledelsen, klassernes team og 
skolens psykolog, med at 
hjælpe eleverne til at gen-
nemføre gymnasie- eller hf-
uddannelsen. 
Hvis eleverne har personlige 
problemer, har svært ved at 
overskue og strukturere lek-
tielæsning og opgaveskriv-
ning eller af andre årsager 
mistrives og tænker på at 
droppe ud af gymnasiet, støt-
ter studievejlederne eleverne 

gennem samtaler. Vi vil med 
andre ord forsøge at hjælpe 
eleverne med at komme 
igennem STX/Hf med størst 
muligt fagligt og personligt 
udbytte. 
På FG er der i alt 7 studievej-
ledere, som har kontorer i vil-
laen til højre for skolens ind-
kørsel. Der vil på alle under-
visningsdage og i eksamens-
perioden på udvalgte dage 
være en studievejleder til 
stede på kontorerne i 2. og 3. 
modul. Til hver studieret-
nings- og hf-klasse er der til-

knyttet en studievejleder, 
som er ham/hende du først 
og fremmest kan henvende 
dig til. Men hvis der er 
spørgsmål eller problemer, 
der kræver hurtige svar eller 
løsninger, kan du også hen-
vende dig til en af de andre 
studievejledere. Studievejle-
derne kan efter behov visitere 
elever videre til skolens to 
psykologer. 
M.v.h. 
 

Studievejlederne

 

FGs studievejledere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studievejledere 

og klasser 

  

 Tine Busk Bovin 
(BU): 1v, 2c, 2y, 3x  

Camilla Jakobsen 
(CA):1b, 1k, 1m, 
1n, 1s, 1z, 2a, 2b, 
2f 

Lotte Dalgaard 
(DG):1c, 1u, 3d, 
3n, 3s, 3u, 3v 

    

Sanne Hansen (HA): 
1p, 2p, 2u, 2v, 2x, 3b, 
3c, 3t  

Karin Breinholt 
(KB): 2m, 2n, 2s, 
2t, 3a, 3f, 3w, 3y, 
3z 

Rikke Werther 
Hansen (RH):1a, 
1f, 1t, 1w, 1x, 1y, 
3m  

Sune Sigsgaard 
(SJ): 1q, 2q, 2w, 
2z  



Frivillig musik  
 
 
Frederiksborg Gymnasium og 
HF har en tradition for et rigt 
og varieret musikliv. Der er 
musikstudieretningsklasserne, 
holdene i 1.g og 1. HF samt 
B-niveau-valghold; der er alle 
de forskellige grupper, der 
går sammen for at underhol-
de til en morgensamling eller 
en koncert. 
Så er der den frivillige musik 
uden for den almindelige sko-
letid. Vi har i år i den organi-
serede frivillige musik i form 
af skolens kor og bigband og 
derud over flere selvstændige 
samspilsgrupper.  
Koret er på op imod 100 ele-
ver (!) - nogen perioder flere 

andre perioder færre – og 
synger et bredt repertoire fra 
nyere rytmisk musik til jazz, 
etnisk og klassisk musik. Ko-
ret optræder ved de faste 
koncerter i løbet af skoleåret 
- efterårskoncerter, juleaf-
slutning og forårskoncert, 
samt ved andre lejligheder 
der byder sig til. Det første 
store projekt er efterårskon-
certen tirsdag d. 3. novem-
ber. 
Skolens big-band er ikke 
specielt jazz-orienteret. Re-
pertoiret vælges ud fra in-
strumenter og interesser. I 
løbet af året bliver der såle-
des sædvanligvis plads til at 

arbejde med såvel soul latin, 
rock og funk som etnisk-
inspireret fusionsmusik. 
Skolen har ud over dette flere 
samspilsgrupper, som ar-
bejder på egen hånd inden for 
forskellige genrer – coverver-
sioner og egne kompositioner 
- og som fremfører resultatet 
heraf til diverse arrangemen-
ter. 
Koret øver mandage fra 
15.30 til 17.00 i K1 og big-
bandet øver tirsdage fra 
15.30 til 17.00 i K4 
 
På gensyn og genhør 
 
Musiklærerne

 

Lektiecafé 

 
Så er vi i fuld gang med det 
nye skoleår, og eleverne har 
taget fat på arbejdet med lek-
tielæsning, skriftlige afleve-
ringer m.m. Det er et kræ-
vende fuldtidsarbejde at gå i 
gymnasiet og på hf! 
 
For at yde hjælp til lektierne 
har skolen en lektiecafé, som 
afholdes to gange om ugen: 
 
tirsdag 4. og 5. modul 
(lok.2) 
onsdag 4. modul (kanti-
nen) 
 

Det fremgår af Lectio, præcis 
hvilke fag der er repræsente-
ret i lektiecafeen. Om tirsda-
gen er det matematik. Om 
onsdagen er det de fleste af 
fagene biologi, bioteknologi, 
dansk, engelsk, fransk, fysik, 
kemi, matematik, musik, 
samfundsfag og tysk. 
 
Lektiehjælpen gives fortrins-
vis af lærere, men også af 3g-
elever med fagene på A-
niveau. 
 
I lektiecaféen kan man f.eks. 
få hjælp til at komme videre 
med en opgave, man er gået i 

stå med, eller man kan få 
hjælp til at forstå det teoreti-
ske stof. Man kan også bare 
komme for hyggens skyld, 
sidde og arbejde sammen 
med nogle kammerater og 
nyde en kop varm te eller ka-
kao. 
  
Alle er velkomne i skolens 
lektiecafé! 
 
Claus Thormann 
 
koordinator for lektieca-
feen og matematiklærer 
 

 

 

 
Lektiecafé tirsdag i 4. og 5. modul - onsdag i 4. modul 



Studenter sommeren 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathilde fra 2.q og 

Mikkel fra 3.z blev 

de første studenter  



Informationer fra gymnasiet – særligt til forældre  
 
 
Som forælder til en elev på 
Frederiksborg Gymnasium og 
HF er det rart at kunne følge 
lidt med i, hvad der sker på 
skolen. 
 
Du kan fx holde øje med sko-
lens hjemmeside: 
www.frederiksborg-gymhf.dk 
Her vil forældrekonsultationer 
og andre arrangementer på 
skolen blive annonceret, og 
du vil kunne læse om livet på 
skolen og se billeder.  
Vi har også en kalender med 
vigtige datoer og en ferieplan 
på hjemmesiden. 
 
Lectio er skolens intranet 
med skema, skemaændrin-
ger, fravær, skriftlige opgaver 
og meget mere. På skolens 
hjemmeside kan du ”Elev” i 
”Lectio”under ”Hovedmenu” 
finde dit barns skema, lektier 
og studierapporter uden kode.  
Hvis en elev eller kursist er 
under 18 år, kan skolen udle-
vere koden, men vi foreslår, 
at I i hjemmet taler om, hvad 
der sker på skolen og bliver 
enige om brugen af Lectio og 
adgangen via koden. Med ko-
den kan man se beskeder, 

deadlines for skriftlige opga-
ver, fravær, karakterer og 
lignende henvendt til eleven. 
 
Vigtige arrangementer i løbet 
af året er f.eks. forældreaf-
ten d. 11. november for 
1.g-forældre, hvor man som 
forælder kan mødes med 
klassens andre forældre og 
klassens elever, samt klas-
sens lærerteam.  
 
Desuden er der forældre-
konsultation d. 1. februar 
eller d. 2. februar for 1.g-
forældre (afhængig af klas-
se), hvor der et par uger før, 
vil være mulighed for at til-
melde sig en samtale med en 
eller flere undervisere.  
Eleverne vil få en seddel med 
hjem om det, men hold øje 
med skolens hjemmeside, 
hvor der vil være informatio-
ner om konsultationen.  
 
Der er selvfølgelig også andre 
ting i løbet af året, hvor man 
som forælder kan deltage – 
f.eks. efterårskoncert d. 3. 
november og forårskoncer-
ter d. 26. og 27. april, hvor 

skolebands, 
musikhold 
og frivillig 
musik del-
tager.  
Der er mu-
sical d. 
28.-30. 
januar, 
hvor man 
også kan fornemme skolens 
størrelse ud fra de mange 
deltagende elever og kursi-
ster. Til foråret er der også 
fremvisning af projekter i 
drama. 
 
Og for 2. hf’erne og 3.g’erne 
er translokationen d. 24. 
juni den helt store dag. 
 
Man er selvfølgelig altid vel-
kommen til at kontakte sko-
len, hvis man har spørgsmål. 
På skolens hjemmeside under 
kontakt, kan man finde, hvem 
man skal tale med – ellers 
ring på skolens nummer, der 
så kan skabe kontakt til den 
rette. 
 
På vegne af ledelsen 
Christian Skov Nikolajsen 
 

 
  

 
 

 

 

Husk som 1.g-forældre: 
 

- Forældreaften d. 11. november 
 

- Forældrekonsultation d. 1. februar eller d. 2. februar 
 

 



  

Vigtige datoer i skoleåret 
Særligt for forældre er fremhævet 
 
September 
Uge 36 3m AT5 i Århus 
Uge 37 1.hf: Tutorsamtaler til uge 45 
 3. g AT5 for alle 3g-klasser 
Ons. 9. Q-aften 
Uge 38 2g: AT2 for a, b, d, f, t,v,w,y  
Uge 39:  2g: AT2 for c, m, s, u, x, z 
 ATG i de næste mdr. for 1g’ere 
Fre. 25 Hillerød-løb for 1.g og 1.hf 
 
Oktober 
Uge 40  3.g: Orientering om SRP 

3.g: Ansøgning om SRP i 1 
 eller i 3 fag til rektor 
 2.hf studierejseuge 
Fre.2.  CU-fest 
Uge 41  1.hf: Miniprojekt i nf fra 
 onsdag til fredag. 

2.hf: ks 2 ons, tors og fre. 
Ons. 7. Studieretningsdag stx 
Tors.8. 19.00: Talentshow. 
 

Efterårsferie 12.-16. okt. 
 
Uge 43 3.g: Afleverer blanket til SRP 
 ons. 14.00.  
Ons 21 Temamøde med Tage 

Søndergaard 
Fre. 23.  Q-aften 
Uge 44  3.g: Aflevering af intern SRP-

vejlederblanket til vejledere 
Tors.29.  Musikweekend begynder og 

fortsætter til lørdag. 
November 
Uge 45 3.g: SRP-vejledning 
Tirs.3. 12.05-13.00: Forkoncert.  
   19.30 Efterårskoncert 
Tors.5. Brobygningskoncert. 
Fre.6. CU-fest 
Uge 46 2.g: AT3 for a,b,d, f, t, v, w,y 
Ons.11. 19.30: Forældremøde for 

1.g-klasser. 
Uge 47 2.g: AT3 for c, m, n, s, u, x, z  

2.g: elev-gruppe-samtaler 
1.g:kompetenceopfølgnings-
modul i løbet af ugen. 

Uge 48 
Ons. 25. 3g afleverer SRP-blanket 
Fre.27. 19.30: Gallafest 
Lør. 28. 19.30: Gallafest  
 

December 
Uge 49  1.g: AP-test 

1.g: NV-eksamen 
1.hf: historieopgaven  
i uge 49-51. 
3.g: SRP fra torsdag og 
vejledning 

Tirs.1. Valgfagsorientering 1.hf/2. g 
Tors.3. SRP-vejledning 
Fre.4. Valgfagsskemaer for 2.g/1.hf 

samt ønske om 
studieretningsskift i 1.g  

Uge 50 1.g: NV-eksamen 
1.g: AP-test 
2.hf: SSO blanket med fag og 
lærere 

Man. 7. Udl. af SRP-opgaver 
Uge 51 2hf KS 3 skrivedage 
Ons. 16.  Gymnastikevent 2g-klasser 
Uge 52 
Tor. 21.  14.00: Aflevering af SRP 
Fre.19. 9.00: juleafslutning i klasse 
 10.00: Juleafslutning i festsal.
  

Juleferie 28. dec.-1. jan. 
Januar 
Uge 1 1.hf: 2. tutorsamtale frem til 

vinterferien 
2.hf: Tutorsamtaler frem til 
vinterferien 

Fre.8. Nytårs CU   
Uge 2 
 2.hf SSO-vejledning 
Tirs.12.  Q-aften  
Uge 3  2.g: SRO-emner 
 2.hf SSO-vejledning 
Ons.20. 19.00: Orienteringsmøde 

for kommende 1.g-
ansøgere 

Uge 4  2.g: SRO: 
Studieretningslærerne 
udmelder 2-3 
studieretningsemner, der er 
fælles for klassen på en 
blanket. 
2.hf: SSO fra mandag. 
3.g: AT x (synopsis) 
Fakultetsdag 

Man.26. AT-eksamen Ressourcerum 
åbnes 8.30 
Kl. 14.00: Udlevering af SSO 
for 2.hf. 

Ons. 27. 19.00: Orienteringsmøde for 
kommende hf-ansøgere. 

Tor.28. Musical 



  

Fre.29. Musical 
Lør. 30. Musical 
Februar 
Uge 5 3. g: AT X (synopsis) og AT-

caféer tirsdag og torsdag 
 Valg af opg SRO 
Man.1. 14.00: 2.hf: Aflevering af SSO. 

18.00-22.00: 
Forældrekonsultation 1.g 

Tirs. 2. 18.00-22.00: 
Forældrekonsultation 1.g 

 
Uge 6  3.g: AT X (synopsis) 
 
Vinterferie Uge 7: 15-19. feb. 

 
Uge 8  2g SRO tre skrivedage 
 3g vejl. 1 i ATX man-ons 
Ons. 24. Q-aften 
Uge 9: 
Marts  
 3g vejl. 2 i ATX ons-fre 
Fre. 4. CU-fest 
Uge 10  Terminsprøver for 1.hf, 2.hf, 

2.g og 3.g. 
Uge 11  3.g: Terminsprøver 

2.g studierejse 
 
Påskeferie: 30. marts-3. april 

April 
Fre. 1. Afl. Af AT-synopsis 
 Q-aften 
Uge 14  1.g AT1 for a,c,n,w,x,y, 
Fre. 8. CU-fest 
Uge 15 1.g: AT 1 for b,f,m,s,t,u,v,z 
 1.hf: 3. tutorsamtale  

(Afhent eksamensplan) 
2.hf: ks 4  
2.hf: 6. tutorsamtale 

Uge 16 2.g AT4 (synopsis) for a,b, d, 
f, t, v, w, y, (kan starte 
fre.15.april) 

Tors. 21. Grill-Q-aften 
Store bededag: 22. april - fridag 
Uge 17 
Tir.7. 3.g: AT: aflevering af synopsis 

senest kl. 10.00 
Fre.10. CU-fest 
Uge 17 2.g AT4 (synopsis) for 

c,m,n,s,u,x,z 
 1hf studierejse 
Tir.26. 19.00 Forårskoncert 
Ons. 27. 19.00 Forårskoncert 
Maj  

Uge 18 2.hf: eksamensprojekt 
2.g: Kompetenceopfølgning i 
maj måned. 

Man.2 kl. 9.30: Trækning af 
eksamensspørgsmål til ks 

Torsdag d. 5. maj 
Kristi Himmelfartsdag - fridag 

  
Uge 19 1.hf: Ks 1 

2.hf Ks eksamensprojekt 
2g skriftlige årsprøver 

Ons. 11. kl. 12.00: Løbeevent 1.g  
Fre.13. Delvis offentliggørelse af 

eksamener (eksamener før 
d. 27. maj)  Delvis 
offentliggørelse af 
eksamensplanen 
FGs fodboldturnering  

 og CU-fest    
Uge 20 1.g: Aflevering af blanket til 

dansk/historieopgaven 
1.g: skriftlig årsprøve 
2.g: Skriftlige årsprøver 

Fre. 20 Endelig offentliggørelse af 
eksamensplanen 

Uge 21:  2.hf: Ks-eksamensprojekt 
 3.g : Skriftlig eksamen 
Uge 22:  1.g: Dansk/historieopgaven fra 

fredag. 
Juni 
Uge 23   
Fre.10.  1.g: dansk/historieopgaven 

afleveres 
Uge 25 
Ons.22.  Sidste mundtlige eksamensdag 
 18.00: Gallafest 
Tors. 23. 12.00: Afslutning i klasser 
 12.30: Afslutning i festsalen. 
Fre. 24.       9.00: translokation for 2.hf i  

festsal 
11.00: translokation for 3.g 
i idrætshal. 



Solen og gymnasiet i august  
 

 


