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Velkommen 
 
Velkommen til Frederiksborg 
Gymnasium og HF. 
 
Velkommen til 514 nye elever 
og velkommen tilbage til alle 
eleverne i 2.g, 3.g og 2.hf. Og-
så velkommen til alle forældre 
og pårørende til de nye elever. 
 
For alle de nye elever begynder 
et nyt og krævende kapitel i de-

res liv. Overliggeren i gymnasi-
et og på hf er sat lidt højere 
end i folkeskolen. Her forventer 
vi, at eleverne er forberedt til 
alle timer og afleverer deres 
skriftlige opgaver til tiden. Men 
vi er også samtidig parat til at 
hjælpe og støtte de elever, der 
har udfordringer med at knæk-
ke koden i gymnasiet og hf. 
 
Når man samler 1300 elever i 
alderen fra 16 til 20 på en skole 
som Frederiksborg Gymnasium 
og HF, opstår der altid liv og 
sød musik. Der er morgensam-
linger med musik og under-
holdning. Der er koncerter og 
musical, idrætsturneringer, 
spændende ekskursioner og 
gæstelærere, besøg af elever 
fra venskabsskolerne og meget 
meget mere.  

Den kultur, som elever og lære-
re sammen fastholder og udvik-
ler, er med til at skabe et godt 
og fastholdende socialt sam-
menhold. På den måde er det 
skolens målsætning dels at ud-
vikle elevernes fulde potentiale 
og dels at sikre, at alle elever 
er glade for at gå på skolen og 
glade for hver morgen at sige 
hej og goddag til kammerater 
og lærere. 
 
Held og lykke med det nye sko-
leår til alle nye og gamle elever. 
 
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:  

 Claus.Thormann@skolekom.dk 
Vedhæft gerne ansøgnings-
skemaet, som du kan downlo-
ade fra skolens hjemmeside 
(under: ”Til forældre” og ”For-
ældrefonden”). 
 
Claus Thormann, daglig le-
der af Forældrefonden 

FG NYT - August 2017 
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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 un-
der selve fe-
sten, 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

 
 

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, juleafslut-
ning og forårskoncert, samt 
ved andre lejligheder der by-
der sig til. Det første store 
projekt er efterårskoncerten 
tirsdag d. 7. november. 
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  
 

 
 
 



Læsevejlederne 
 
I anledning af skoleårets 
start vil læsevejleder-
teamet på FG gerne sende 
en hilsen til alle nye og 
gamle elever og kursister.  
 
Hvis du er ny elev eller 
kursist i år, vil du møde os 
i løbet af september, når 
vi kommer ud og 
læsescreener alle klasser 
på 1. årgang. Vi screener 
alle elever og kursister, 
fordi vi ved, at gode 
læsefærdigheder er en 
forudsætning for at få et 
ordentligt udbytte af 
undervisningen. Selvom 
du måske har klaret dig 
fint i grundskolen, er det 
vigtigt, at vi får kontakt til 
dig, hvis du læser (for)  
 
langsomt, har svært ved 
at huske, hvad du har 

læst, eller hvis du har 
store staveproblemer. Vi 
ved nemlig, hvordan man 
kan gøre noget ved det, 
og vi har gode erfaringer 
med at hjælpe elever til at 
få et større udbytte af 
deres læsning. 
 
Hvis du er ny elev eller 
kursist og fx ordblind eller 
har særlige læse- og 
staveproblemer, så har du 
allerede været i kontakt 
med os, hvis din skole har 
husket at oplyse 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 
tilbage til FG efter en 

velfortjent sommerferie. 
Også til jer er der tilbud 
om læsetræning, hvis 
lektiemængden pludselig 
virker uoverkommelig, 
eller alt det læste 
forsvinder lige så hurtigt 
ud, som det kom ind. Vi 
tilbyder også hjælp til fx 
langvarige 
skriveblokeringer, 
skrivestrategier 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 
læsevejlederteamet 
 
 

Lektiecafé  
Så er vi i fuld gang med 
det nye skoleår, og 
eleverne har taget fat på 
arbejdet med lektier, 
skriftlige opgaver m.m. At 
gå i gymnasiet og hf er et 
krævende fuldtidsarbejde! 
 
I skolens lektiecafé kan 
man sidde og arbejde 
hyggeligt sammen med 
nogle kammerater og nyde 
en kop saftevand eller 
varm kakao til lektierne. 
Hvis der er brug for det, 
kan man få hjælp til at 
komme videre med en 
opgave, og man kan få 
hjælp til at forstå det 
teoretiske stof. 
Lektiecaféen er selvfølgelig 
frivillig, så man 

bestemmer selv, hvor tit 
man vil komme. 
 
Lektiecaféen afholdes to 
gange om ugen: 
 
Tirsdag 4. og 5. modul 
(lok. 2) 
Onsdag 4. modul 
(kantinen) 
 
I Lectio fremgår det 

præcis hvilke fag der er 
repræsenteret i 
lektiecaféen.  Om tirs-
dagen er det matematik. 

Om onsdagen er det de 
fleste af fagene biologi, 
bioteknologi, dansk, 
engelsk, fysik, kemi, 
matematik, musik, 
naturgeografi, sam-
fundsfag, spansk og tysk. 
 
Lektiehjælpen gives for-
trinsvis af lærere, men  
også af 3g-elever med 
fagene på A-niveau. 
 
Velkommen i skolens 
lektiecafé! 
 
Claus Thormann  
Koordinator for 
lektiecafeen og 
matematiklærer 



Gymnasiereform og valg af studieretning 
 – særligt til 1.g-elever og forældre  

 
Kære 1.g’ere og forældre 
Som det har været meget oppe i medierne, så 
er det med august 2017 en ny gymnasium-
reform, der ændrer på den hidtidige praksis i 
STX.  
Foruden ændringer eller justeringer af alle lære-
planer i de enkelte fag, så vægtes der i reformen 
4 kompetencer – nemlig digital dannelse, kar-
rielæring, globale kompetencer og innovative 
kompetencer. 
 
De 4 kompetencer 
Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så 
de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale 
medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fa-
gene skal eleverne lære at søge information og 
forholde sig kildekritisk, når de søger viden gen-
nem digitale medier, og gennem undervisningen 
skal eleverne opnå erfaring med digitale fælles-
skaber og arbejde med skabelsen af digitale 
produkter. Globale kompetencer betyder, at 
de unge skal have en fornemmelse for, hvad der 
foregår rundt om i verden. Politisk, økonomisk 
og socialt. At de forstår dynamikkerne, så de 
kan begå sig ude i verden og kan kommunikere 
på tværs af kulturer.  
De innovative kompetencer omhandler, at 
kreativ tænkning ofte først for alvor sættes i 
gang, når vi snubler over et eller andet, så vi 
overraskes og forundres. Undervisningen skal 
indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der 
arbejdes målrettet med at udvikle elevernes ev-
ne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene. 
Det skal udvikle elevernes evne til at forholde 
sig til og finde løsninger på faglige problemstil-
linger, de ikke har mødt før. Karrielæring 
handler om at forbinde skolens fag, deres eget 
forløb i uddannelsessystemet og de samfunds-
mæssige sammenhænge som de ellers indgår i. 
Det handler også om at give de unge kompeten-
cer til aktivt at forme deres fremtid i lyset af de 
gældende forhold, som de på en og samme gang 
kan være med til at sætte deres præg på, men 
samtidigt også i et vist omfang må indrette sig 
efter. Første karrievalg vil blive studieretnings-
valget.  
 
Grundforløbet og valg af studieretning 
I de første 3 måneder (grundforløbet) skal man 
som 1.g’ere gerne kunne mærke stedet – der er 
aktiviteter, der skal ryste elever sammen, man 
møder 2.g-elever, og der er bl.a. introfesten, 
hvor man som forældre kan se Frederiksborg 
Gymnasium og HF. Grundforløbsklasserne er 

sammensat på baggrund af valg af sprog, valg 
af kunstnerisk fag og der er skelet til, hvilken 
studieretningsinteresse, man tidligere har angi-
vet. I grundforløbet er der også en matematik-
screening, så man kan se sit niveau, der er et 
NV-forløb (Naturvidenskabelig grundforløb) og et 
AP-forløb (Almen Sprogforståelse), hvor der vil 
være en prøve i begge forløb med en medtæl-
lende karakter. 
 
Nedenfor er der en oversigt, hvor man kan se, 
hvad skolen gør i grundforløbet, for at man som 
elev kan tage studieretningsvalget. 
 
Grundforløbet 
Uge 36  
Valg af studieretningspræsentationer - der øn-
skes 3 præsentationer, man gerne vil afprøve.  
Uge 37 
Marie Djurtoft fra Studievalg Kbh giver vejled-
ning om adgang til videregående uddannelser. 
Uge 38-39  
Afprøvning af 3 studieretningspræsentationer og 
mulighed for individuel træffetid med Marie 
Djurtoft (Studievalg Kbh) - tilmelding via lectio 
Uge 40-41 
Matematikscreening og individuelle elevsamtaler 
med team om interesser 
Uge 41  
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00-20.30 er der 
møde for uafklarede elever og deres forældre 
ved ledelse, studievejledere og Marie Djurtoft 
(Studievalg Kbh) - tilmelding sker via lectio 
Torsdag d. 12. oktober endelig valg af studieret-
ning via lectio. 
Uge 44 
NV- og AP-eksamen 
Uge 45 
Mandag d. 6. november: Studieretningsstart 
 
Som det fremgår, er der altså forskellige tiltag 
med det formål at hjælpe til at afklare valget, 
man som 1.g-elev skal gøre i forhold til studie-
retning.  Der er ikke nogen, der har fortrinsret til 
enkelte studieretninger, og vi kan ikke love at 
alle får lige præcis den studieretning, man øn-
sker, men vi vil gøre vores bedste for ud fra stu-
dieretningsønsket torsdag d. 12. oktober at 
danne de enkelte studieretningsklasser.   
 
På vegne af ledelsen 
 
Christian Skov Nikolajsen 
Uddannelsesleder  



HF på Frederiksborg Gymnasium og HF 
 
 
HF er øget med endnu en 
klasse – således at der starter 
3 klasser i år. HF afdelingen 
er stadig ”lillebror” med i alt 5 
klasser mod stx-afdelingens 
45 klasser.  Intet under at 
HF´erne kan føle sig tabt i 
mængden. Vi er dog rigtig 
glade for vores hf´ere og der 
er heldigvis vækst – og vi hå-
ber det fortsætter. 
 
Det nye i 
hf er, at 
der efter 
jul skal 
vælges 
FAGPAK-
KER. Der 
vil i ja-
nuar væ-
re grun-
dig in-
formati-
on, således at eleverne kan 
foretage det rigtige valg. 
Reformen for de nye hf´ere 
har betydet, at det er muligt 
at starte allerede efter 
9.klasse. Med en hf-eksamen 
er der direkte adgang til alle 
mellemlange og kortere vide-
regående uddannelser, men 
til de lange videregående ud-
dannelser på universitetet, er 
der ikke direkte adgang. Der-
til kræves et par supplerende 

eksaminer, som man eventu-
elt kan tage efter endt hf-
eksamen.  
 
Som noget nyt skal der i hf 
også gives plads til ”karriere-
læring”. Det betyder, at der 
skal gives plads til, at de kan 
afklare sig om deres fremtid 
efter endt hf-eksamen. For 
både 1. og 2. hf vil der derfor 
indimellem være brud på den 
daglige undervisning – og 
skemaet ryddet til andre akti-
viteter. Disse brud i den dag-
lige undervisning vil også ske, 
når der skal være  faglige 
projekter i naturfag og kultur-
fag.  
 
I foråret er der STUDIETUR til 
Berlin for alle 1.hf-klasser, 
hvor der bydes på løsning af 
faglige opgaver , der kræver 
selvstændighed og kreativitet. 
Der bliver også tid til sam-
menrystning og hygge både 
med egen klasse og på tværs 
af klasserne. 
 
HF´erne har jo fordelen af at 
være på en stor skole, hvor 
der foregår mange forskellige 
aktiviteter, som de kan delta-
ge i på lige fod med alle an-
dre. Om det handler om mu-

sical, frivillig idræt og musik 
eller fester af forskellig art. 
HF´erne har deres eget 
”samarbejdsudvalg” med læ-
rere og ledelse i form af Kur-
sistrådet, hvor der sidder 2 
repræsentanter for hver klas-
se – og som mødes 3-4 gange 
om året med vicerektor og 
formanden for hf-udvalget. 
Her taler vi om de emner, 
som hf´erne gerne vil disku-
tere. Det bliver hyppigt til 
samtale om, hvordan de får 
indflydelse på deres daglig-
dag, eller planlægning af sær-
lige hf-aktiviteter. 
 
 
HF´ere er travle mennesker, 
idet de skal til eksamen i alle 
fag. Og som noget nyt skal de 
allerede til eksamen efter det 
første  ½ år.  
Vi gør vores yderste for at bi-
drage til at hf bliver en god 
oplevelse for alle vores ele-
ver. 
 
Mvh.  
Birgit Svane 
Formand for hf-udvalget  
 
 
 
 
 

 
 

MatBoost
 
MatBoost er et lille kur-
sus i matematik for de 
elever, der har svært 
ved matematik eller har 
faglige mangler fra 
grundskolen. Formålet 
er at give eleverne en 
god platform for den videre undervisning i mate-
matik.  
 
Omkring 4-5 elever i hver klasse bliver indstillet til 
MatBoost på baggrund af den obligatoriske skriftli-
ge test i slutningen af grundforløbet.  

 
Holdene i MatBoost er på 8-10 elever, som mødes 
med en matematiklærer ca. 15 gange 1 time om 
ugen. Timerne ligger uden for den almindelige un-
dervisning. Der arbejdes først og fremmest med 
matematik fra grundskolen og en introduktion til 
matematikprogrammet TI-Nspire, som alle klasser 
på FG bruger.   
 
De elever der bliver indstillet til MatBoost, vil blive 
indkaldt til et informationsmøde. MatBoost er obli-
gatorisk for de elever, der bliver indstillet. 
  
Mvh. Matematiklærerne 



Til forældre til 1.g’ere  
 
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.fgc4.dk. Her vil foræl-
drekonsultationer og andre 
arrangementer på skolen bli-
ve annonceret, og du vil kun-
ne læse om livet på skolen og 
se billeder.  
Vi har også en kalender med 
vigtige datoer og en ferieplan 
på hjemmesiden. 
Der vil løbende på facebook 
(”Frederiksborg Gymnasium 
og HF”) være indlæg fra den 
daglige undervisning. 
 
Lectio er skolens intranet 
med skema, skemaændrin-
ger, fravær, skriftlige opgaver 
og meget mere. På skolens 
hjemmeside kan du finde  
Lectio og under  ”Elev” i ”Lec-
tio”, under ”Hovedmenu”, fin-
de 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. 30. november for 
1.g-forældre, hvor man som 
forælder kan mødes med stu-
dieretningsklassens andre 
forældre og klassens elever, 
samt klassens lærerteam.  
 
Desuden er der forældre-
konsultation d. 19. og 20. 
februar for 1.g-elever med  
forældre (datoen afhænger af 
klasse), hvor der et par uger 
før, vil være mulighed for at 
tilmelde 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. 7. 
november og forårskoncer-
ter d. 17. og 18. april, hvor 
skolebands, musikhold og fri-
villig musik deltager.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der 
er 

musical d. 25., 26. og 27. 
januar, hvor man også kan 
fornemme skolens størrelse 
ud fra de mange deltagende 
elever og kursister. Til foråret 
er der også fremvisning af 
projekter i drama. 
 
Og for 2. hf’erne og 3.g’erne 
er translokationen d. 29. 
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 os”, kan man finde, 
hvem man skal tale med – el-
lers ring på skolens nummer, 
der så kan skabe kontakt til 
den rette. 
 
På vegne af ledelsen 
Christian Skov Nikolajsen 
 

 

Talentprogrammer, klubber og frivillig undervisning  
 
På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi 
en bred vifte af talentprogrammer, elevstyrede  
 
 
klubber og frivillig undervisning, der spænder 
over meget forskellige interesseområder.  

 
Du kan fx blive forskerspire, deltage i frivillig bil-
ledkunst eller indtræde i skolens miljøkomite, 
som arbejder for at gøre Frederiksborg gymna-
sium og HF grønnere. 
 
De fleste talentprogrammer har et eller flere ad-
gangskrav, mens klubber og den frivillige under-
visning er for alle elever, der har lyst og over-
skud til at deltage. 

http://www.fgc4.dk/


Det internationale på FG
 
Vores skole har mange 
internationale aktiviteter: 
Udvekslingsrejser for 
1.g´ere til en af vores 
mange partnerskoler i 
Europa. 
Klassen komme på besøg 
hos en anden klasse, bor 
hos familien i en lille uge 
og vice versa. Man 
arbejder på et lille projekt 
sammen og viser hinanden 
ens eget land. 
 I dette skoleår skal 7-8 
klasser af sted til 
Tyskland, Østrig, Frankrig, 
Italien og Spanien. Der er 
to lærere involveret og 

man søger om 
udvekslingerne i 
forbindelse med  time-
fagfordeling i foråret. 
Det internationale netværk  
og den internationale 
koordinator hjælper med 
at arrangere, hvis man er 
ny. 
Erasmus+ projekt 
Vi er med i et tre-året 
projekt sammen med 8 
andre skoler i Europa, der 
hedder ”Small towns in 
Europe- opportunities and 
challenges”. Projektet 
slutter til foråret, men vi 
vil arbejde på at få et nyt 
projekt, når det er færdigt. 

3 elever fra hvert land 
mødes og arbejder på en 
vinkel af temaet, og følges 
af en lærer fra hvert af 
landene. 
Job shadowing 
Vi har hvert år lærere fra 
andre skoler, som kommer 
og følger undervisningen i 
et fag i en uge. I vil evt. 
blive spurgt, om I har 
noget imod, at få besøg i 
jeres timer. 
 
Mvh. Birgit Heinskou 
International 
koordinator 
 
 

Sproglige tilbud  
 

Hvis man har lidt overskud i 
hverdagen og har lyst til at 
udfordre sig selv fagligt, er 
der mange muligheder på 
FG 

 

Man kan fx melde sig til 
konkurrencen Juvenes 
Translatores, som er en 
konkurrence, hvor unge 
EU-borgere dyster i at 
oversætte en tekst fra og 
til et af EU's mange sprog. 
At oversætte kræver 
samfundsmæssig indsigt, 
kulturel viden og 
forståelse for stilistiske 
virkemidler.  

 
Det er således mere et 
spørgsmål om at formidle 
et budskab end om at 
ramme en glose. Der 
deltager 13 danske skoler, 
og hver skole må stille 
med op til fem elever. 
Konkurrencen finder sted 
på skolen, og 
besvarelserne sendes 
elektronisk til EU, hvor 
translatørerne finder den 
bedste fra hvert land. Den 
nationale vinder får en tur 
til prisoverrækkelsen i 
Bruxelles i foråret 2018 
med en ledsagende 
voksen. 
 

 
Eller man kan melde sig til 
The English Speaking  
 

Unions årlige konkurrence 
i Public Speaking. Som 
navnet siger, er det en 
konkurrence i at holde en 
fem minutters 
velformuleret og 
velargumenteret tale over 
et givet emne foran et 
meget kompetent 
publikum. Hver skole kan 
stille med to talere, og den 
nationale vinder får her en 
rejse til og en uges ophold 
i London med ledsager og 
mulighed for at deltage i 
den internationale 
konkurrence sammen med 
unge fra mere end 50 
lande. 
Begge konkurrencer 
kræver forberedelse, hvor 
man arbejder tæt sammen 
med en af skolens lærere. 
Og så er det sjovt! 
 
Mvh.  
Benedikte Neergaard 
Andersen 



Vi bygger igen, igen!  
 
Skolen har igen i år yderligere 
tilgang af elever, hvilket be-
tydet udfordringer på antal 
undervisningslokaler. 
 
Denne sommer er vi derfor 
begyndt med en ombygning 
af drengegymnastiksalen, så 
der i fremtiden vil være to 
store lokaler med et indskudt 
dæk. De nye lokaler vil give 
mulighed for nye typer af un-
dervisning og bliver nytænkt i 
forhold til indretning og møb-
lering. 

 
I samme omgang bliver bad- 
og omklædningen til elever og 
lærere renoveret og bragt fra 
1958 op til nutiden med sepa-
rate brusenicher, nye klinker 
m.m.  
 
Endvidere vil der komme et 
nyt bevægelseslokale til de 
kreative. 
 
Ombygningen forventes af-
sluttet ultimo december i år. 
 
 

Mvh. 
 
Henrik Kam 
Logistikchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra drengesal til undervisningslokaler 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Husk lektiecafé tirsdag i 4. og 5. modul - onsdag i 4. modul 



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 6 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 psy-
kolog. 
 
Mvh. 
Studievejlederne

 
FGs studievejledere 

   

Tine Busk Bovin (BU): 
G5, 2b, 2f, 2w 
3v 

Camilla Jakobsen(CA): 
1r, G8, G12, 2v, 2x, 
3b, 3c, 3m, 3n, 3z 

Sanne Hansen (HA): G1, 
G2, 1p, G13, 2n, 2p, 2t, 
3s 

   
 
Rikke W. Hansen (RH): 
G7, 2d, 2k, 2u, 2y, 2z, 
3a, 3f, 3t, 3w, 3x 
 

 
Karin Breinholt (KB): 
G4, G6, G10, G11, 
G15, 2c, 2m, 2s 
3k, 3u, 3y  

Sune Sigsgaard (SJ):  
G3, 1q, G9, G14, 2q 
 

 



  

Vigtige datoer i skoleåret 17/18 
 
Særligt for forældre er fremhævet 
August 
Uge 34 CU-fest 
Uge 35 1hf: Tutorsamtaler uge 35-38  
Ons. 30. 1hf overklassebesøg 
September 
Uge 36 1g: Kompetencemodul 

3g: AT5 for 3g-klasser 
 3a: studierejse 
 1g: kompetencemodul 
Ons. 6. Q-aften 
Fre. 8.  1g: Valg af Studieretnings-

præsentationer  
 1g/1.hf: Studiestartløb  
Uge 37 2g: AT2 for b,f,k,n,t,v,x 
 1.g: individuel træffetid  

Studievalg Kbh. 
2.g: AT2 for c,d,m,s,u,w,y,z  

Uge 38  
Tir. 19.  1g:1.runde SRpræsentation 
Fre. 22. 1.g:2.runde 

SRpræsentation 
Uge 39 3g: Orientering SRP 

3g: Ansøgning om SRP i 1 eller 
3 fag til rektor 
3g: kompetencemodul 8 

Ons. 27. 1g: 3. runde SR-præsentation 
Fre. 29. CU-fest  
Oktober 
Uge 40 1g: mat-screening 
 1g: Evalueringssamtaler 
Ons. 4.  1g:3.runde SRpræsentation 
Tor. 5. 3g: Idrætsevent 
 19.00: Talentshow 
Uge 41 1g: Evalueringssamtaler 
 3z: Studierejse 
Ons. 11. 1.g: Tilbud til forældre om 

valg af studieretning – 
Studievalg KBh deltager 

Tor. 12.  1g: Endelig valg af 
studieretning 

 Q-aften 
 

Efterårsferie 16.-20. okt. 
Uge 43 1g: Opsamlingskurser – sprog 
Ons 25. 3.g: Afleverer intern blanket til 

SRP  
Uge 44  1g: NV og AP-prøver i ugen 
 3.g: Aflevering af SRP-

vejlederblanket til vejledere 
2hf: Valg af til SSO 

November 

Tor. 2.   Musikweekend begynder og 
fortsætter til lørdag 

Uge 45 1g: Studieretningsforløb 
starter 
3.g: SRP-vejledning 

 1hf: Basisskrivekursus 
Tutorsamtaler  uge 45-48 

Tir. 7. 12.05-13.00: Forkoncert.  
   19.30 Efterårskoncert 
Tor. 9. Brobygningskoncert 
Fre. 10. CU-fest 
Uge 46 2g: AT3 for b,f,k,n,t,v,x 
 1hf: Tutorsamtaler uge 46-49 
 2hf: SSO-vejledning 
Uge 47 2g: AT3 for c,d,m,s,u,w,y,z 

2g: Elevgruppesamtale uge 
47-50 

Ons 22. 1g: Overklassebesøg 
Fre. 24. Gallafest 
Lør. 25.  Gallafest 
Uge 48  
Tor. 30.  1g: Forældreaften 
Uge 49 2hf: SSO-vejledning 
December 
Tir. 5.  3g: SRP og vejl. fra kl. 14.00 
Uge 50 3g: SRP og vejledning 
 2hf: SSO og vejledning 
 1hf: Eksamen idræt/kunst-fag 
Tir. 12 2hf: Udlevering SSO kl. 14.00 
Fre. 15 Juleevent 10.00-11.00 
Uge 51 1hf: Eksamen idræt/kunst-fag 
Tir. 19.  3g/2hf: Afl. SRP/SSO kl.14.00 
Tor. 21. Juleferie 
 

Juleferie uge 52 
Januar 
Uge 1  
Man. 1.  Juleferie 
Tir. 2.  Juleferie 

1hf: ”Ind i huset” inden 
vinterferien 
2hf: 2. tutorsamtale frem til 
vinterferien 

Fre. 5.  NytårsCU 
Uge 2 2hf Ks 3 (tre skrivedage) 
Tir. 9. Q-aften 
Uge 3  2g: Studieretningslærere 

udmelder 2-3 fælles SRO-
emner for klassen på en 
blanket. 

 2g: Kompetencemodul 6 
Ons. 17. 19.00: Orienteringsmøde 

for kommende 1.g-
ansøgere 

Uge 4   



  

Ons. 24. 19.00: Orienteringsmøde 
for kommende hf-ansøgere 

Tor. 25. 19.30: Musical 
Fre. 26. 19.30: Musical 
Lør. 27. 16.00: Musical 
Uge 5 2g: Valg af SRO 
 Kompetencemodul 9 
Man. 29.  3g: AT-eksamen 

Ressourcerum åbnes 8.30 
 Fakultetsmoduler i løbet af 

ugen.  
Ons. 31. 3g: AT-café i lektiecaféen 
Februar 
Uge 6 
Tor. 8. 3g: Valg af fag til ATX 
 

Vinterferie Uge 7: 12-16. feb. 
Uge 8  2g SRO tre skrivedage 
Man. 19.  1g: Forældrekonsultation 
Tir. 20.  1g: Forældrekonsultation 
Ons. 21.  Q-aften 
Uge 9  
Man. 26.  2g: SRO-aflevering  

3g: ATX-vejledning 
Tir. 27. 3g: ATX-vejledning 
Marts 
Fre. 2. CU-fest  
Uge 10  Terminsprøver for 2hf,2g og 

3g 
Uge 11  3g: Terminsprøver 

2g studierejseuge 
Uge 12 3g: ATX. 2. vejl. mandag og 

tirsdag. Delvis skrivedage 
begge dage.  

Tor. 22.  3g: Skrivedag 
Fre. 31.  3.g: ATX. Afl. af AT-synopsis. 
 Q-aften 

Påskeferie: 27.-31. marts 
April 
Uge 13   
Man. 3. Påskeferie 
Fre. 6.  CU-fest 
Uge 15 1g: Projekt på tværs - DHO 
Uge 16 1hf: Studierejse 
 2hf: tutorsamtaler 
 2hf: Ks 4 
 2hf: 6 tutorsamtale 
 2g: AT4 for b,f,k,n,t,v,x 
Tir. 17. Forårskoncert kl. 19.00 
Ons. 18.  Forårskoncert kl. 19.00 
Fre. 20 Grill-Q 
Uge 17 2g: AT4 for c,d,m,s,u,w,y,z 
 
Fre 28. marts Store bededag- fridag 

Uge 18 2g: Kompetencemodul 7 
 1hf: Tutorsamtaler uge 18-21 
 2hf: Eksamensprojekt 
 3g: Kompetencemodul 10 
Maj 
Fre. 4. CU-fest 
Uge 19 2g: Skriftlige årsprøver  
Man. 7. hf: Trækning af 

eksamensspørgsmål til ks 
Tor 10. maj Kristi Himmelfartsdag- 

fridag 
Fre. 11.  Fridag 
Uge 20 1hf: ks 1 
 2g: Skriftlige årsprøver 
Ons. 16. Delvis offentliggørelse af 

eksamener(eksamener før 30. 
maj) 

Fre. 18. 3g: Fejring af sidste skoledag 
kl.14.00 

Uge 21 Skriftlige eksamener 
Man. 21.maj  pinsedag - fridag 
tIR. 22. 2hf: Ks eksamensprojekt  
Ons. 23. Endelig offentliggørelse af 

eksamensplanen 
Tor. 24. Første mundtlige eksamensdag 
juni 
Uge 22 Skriftlige eksamener 
Uge 23 Skriftlige eksamener 
Uge 26  
Ons. 27. Sidste mundtlige eksamen 

18.00: Gallafest 
Tors. 28. 12.00: Afslutning i klasser 
 12.30: Afslutning i festsalen. 
Fre. 29.  9.00: translokation for 2.hf  

i festsal 
11.00: translokation for 3.g i idrætshal 



Skolestart 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye elever klappes ind i festsalen af skolens tutorer 
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