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Kære nye Frederiksborg-elever

I skrivende stund har vi netop sagt farvel til et 
skoleår præget af coronaens adskillelse. Med 
begrundet håb ser vi samtidig frem mod et år, 
hvor vi igen kan dyrke skolefællesskabet på 
mere vanlig vis. Et fællesskab, vi kun værd-
sætter endnu højere nu, hvor vi i en periode 
har måttet være det foruden. Et fællesskab, vi 
glæder os meget til at indlemme jer i. 

Når jeg tager afsked med årets studenter, be-
der jeg dem ofte mindes første skoledag. Den 
dag, hvor de lidt nervøse sad i vores festsal 
overvåget af skolens grundlægger, Christian d. 
IV, som fra sin ophøjede plads på endevæggen 
spejder ud over tidens håbefulde studerende. 
Jeg beder studenterne sammenholde mindet 
med det selvværd, det giver at sidde med stu-
denterhuen på. Oplevelsen af at have opnået 
den dannelse, som præger ens faglighed, ens 
personlighed og ens evne til fællesskab. 

Det er den dannelsesproces, I nu tager hul 
på. Og i stedet for først at tænke på den, når 
I har gennemlevet den, kan I med fordel være 
opmærksomme på den allerede nu. Dels for 
at hjælpe den på vej, dels for at få nydt tiden 
mest muligt. 

Som I måske allerede er stødt på, er skolens 
motto ”Plads til forskellighed, plads til dig”. 
Mens budskabet for det første er, at alle vores 

elever har lige ret til at være her, er vores 
overbevisning for det andet, at vi hver især og 
sammen får mest ud af, at vi alle tør stå ved, 
hvem vi er. 

Derfor kan I roligt ranke ryggen allerede fra 
start. Tør I være jer selv, og gør I jer samtidig 
umage, skal det nok gå godt. Og vær i den 
forbindelse rolige: I er ikke alene. Alle på Fre-
deriksborg Gymnasium og HF vil gøre, hvad 
vi kan for at for at udfordre jer og for at støtte 
jer og hjælpe jer over de bump på vejen, I vil 
støde på. 

Jeg håber, at I vil nyde nogle spændende og 
udviklende år, som ikke kommer tilbage!

Mange hilsener – også fra jeres lærere – 

Anders Krogsøe, 
Rektor

Velkommen til Frederiksborg Gymnasium og HF
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Feriekalender 2021/2022 Grundforløbs- og studieretningsklasse  Gå ikke glip af…

Efterårsferie
Uge 42 

Juleferie
Onsdag d. 22. december 
til mandag d. 3. januar 
(begge dage inkl.)

Vinterferie
Uge 7

Påskeferie
Mandag d. 11. april til 
mandag den 18. april 
(begge dage inkl.)

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag d. 26. maj til 
søndag d. 29. maj 
(begge dage inkl.)

Pinse
2. pinsedag 
mandag d. 6. juni

Translokation 
for hf og stx 
fredag d. 24. juni

Grundforløbsklasse fra 12. august Onsdag d. 10. nov: 
Efterårskoncert

Torsdag den 27., 
fredag den 28. og 
lørdag den 29. 
januar: Musical

25. - 26. april
Forårskoncerter

Desuden drama-
forestillinger i april

Fredag d. 20. aug:

Fredag d. 10. sept:  

Onsdag d. 22. og 
torsdag d. 23. sept:  

Mandag d. 4. okt:  

Uge 40:

Mandag d. 11. okt: 

Tirsdag d. 12. okt: 

Uge 44: 

Teambuilding for 1.g og 1.hf 
og elevfest

Studiestartløb for 1.g og 1.hf

Studieretningspræsentationer

Matematik-screening 

Evalueringssamtaler

Tilbud til forældre/elever 
om orientering til valg af 
studieretning

Endeligt valg af studieretning

AP-prøver og NV-prøver

Studieretningsklasse fra 8. november
Uge 45:  

Lørdag d. 27. nov: 

Torsdag d. 8. dec:

Onsdag d. 2. marts:

Tirsdag d. 3. maj til 
fredag d. 6. maj: 

Mandag d. 9. maj:

Mandag d. 16. maj: 

Onsdag d. 25. maj: 

Uge 22:

Start i de nye studieretnings-
klasser

Gallafest 

Forældreaften for 1.g-klasser 
kl. 18:30

Forældrekonsultation

Dansk-historieopgave-
skrivning

Delvis offentliggørelse 
af eksamensplan 
(eksamener før 23. maj)

Offentliggørelse af hele 
eksamensplanen 

Sidste skoledag for. 1.g 

Skriftlige årsprøver
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Interview med Jessica Klarlund, 2.x og 
Tobias Kildegaard Andersen, 2.k

Den første tid på Frederiksborg Gymnasium & HF
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Hvordan var det at starte på FG?

Jessica: Det var en fed oplevelse at starte på 
FG. Det var dejligt at blive rystet sammen i 
klassen den første dag med hjælp fra introele-
verne, der bl.a. viste rundt på skolen og lavede 
navnelege. Der var mange nye  indtryk fra nye 
elever, skolen og lærerne. 

Tobias: Den første dag var en god blanding 
mellem opstart med introeleverne og mulig-
hed for at socialisere med de nye klassekam-
merater. Jeg husker de første tre dage som en 
af de bedste uger i gymnasiet, hvor alle var 
åbne for at lære hinanden at kende og man 
lavede noget sammen efter skole. 

Hvad overraskede dig mest ved at starte  
i gymnasiet?

Tobias: Jeg troede, at det hele handlede om 
lektier og afleveringer. Det gør det selvfølgelig 
også i forhold til folkeskolen, men jeg oplever 
ikke et kæmpe pres og der er en god balance 
mellem det faglige og det sociale. 

Jessica: Undervisningen har vist sig at være 
mere fleksibel end hvad jeg havde troet, hvor 
man har mulighed for at tale med lærerne om 
planlægningen af de enkelte moduler og kom-
me med ønsker.

Hvordan vil du beskrive din hverdag som 
gymnasieelev?

Tobias: Vi har undervisning, hvor man kan 
mærke, at man går i en engageret klasse, hvor 
alle gerne vil deltage og lave noget. Som 
musik klasse spiller man gerne i pauserne sam-
men med sine klassekammerater. Efter skole 
laver man ofte noget sammen med klasse-
kammeraterne, men der skal selvfølgelig også 
laves lektier.

Jessica: Jeg tager toget i skole med nogle 
veninder og har undervisning. Man skifter 
lokale undervejs i løbet af dagen. Efter skole 
tager jeg hjem og laver lektier efter jeg har 
holdt en længere pause, så det bliver gerne 
om aftenen. I starten lavede jeg det altid om 
eftermiddagen. 

Har du et godt råd til kommende elever?

Tobias: Start på skolen med et åbent sind. Jo 
mere man er med fra starten, jo mere bliver 
man en del af gymnasiet. Så sig ja til det hele. 
Husk at det faglige ikke er alt, man skal også 
kunne holde ud at gå i skole i tre år, så det er 
vigtigt, at man fra starten kommer godt ud af 
det med hinanden socialt. 

Jessica: Vær åben, især i grundforløbet, det 
kan være man kommer i klasse sammen de 
næste tre år. Og husk at lave de lektier, der er 
nødvendige.
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Studieretninger på FGC4
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Synes du, at det er rart med to streger under facit eller at opsende raketter i 
sportshallen
år genmodificering, udtagelse af D  eller jord under neglene dit hjerte 

til at banke
ller får du et kick af at konkurrere med andre om fysisk udholdenhed

Så er en af de naturvidenskabelige studieretninger noget for dig.

Den naturvidenskabelige familie

•  Matematik A
•  Fysik B
•  Kemi BN

at
 1 •  Matematik A

•  Bioteknologi A
•  Fysik BN

at
 4

•  Matematik A
•  Fysik A
•  Kemi BN
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 2 •  Biologi A

•  Kemi B
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•  Matematik A
•  Kemi A
•  Fysik B N
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    (tilvalg Idræt B)N
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•  Spansk A
•  Engelsk A
•  Tysk B eller Fransk BSp

ro
g 

1

•  Spansk A
•  Engelsk A
•  Latin C (tilvalg Samfundsfag B)Sp
ro

g 
2
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•  Tysk A eller Fransk A
•  Engelsk A
•  Samfundsfag BSp

ro
g 

3

etragter du dig selv som verdensborger  ller ønsker du 
at blive det  

r du åbensindet over for nye oplevelser, og lader 
du dig ofte inspirere af andre kulturer, så er C4 s 
sproglige studieretninger noget for dig. Du kan vælge 
mellem tre forskellige studieretninger. 

Den sproglige familie
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Musiske studieretninger

us  
Musik A, 
Engelsk A

us  
Musik A, 
Matematik A

.g
aug-nov

rundforløbet  Det varer  uger og består 
af en række obligatoriske fag og to prøver i 

lmen Sprogforståelse ( ) og aturviden-
skabeligt rundforløb ( )

.g Musik A, 
Engelsk A
Dansk 

istorie 
atematik 

Samfundsfag C
Idræt C

iologi C
. fremmedsprog 

Musik A, 
Matematik A
Dansk 

istorie 
ngelsk 
ysik C

Idræt C
Samfundsfag C
. fremmedsprog 

.g Musik A, 
Engelsk A
Dansk 

istorie 
atematik 

. fremmedsprog 

Idræt C
ysik C
aturgeografi C
eligion C
 valgfag C

Musik A, 
Matematik A
Dansk 

istorie 
ngelsk 
. fremmedsprog 

emi C
Idræt C

iologi C
eligion C
 valgfag C

.g Musik A, 
Engelsk A
S
Dansk 

istorie 
Idræt C

ldtidskundskab C
 valgfag C
 naturvidenskabe-

ligt valgfag 

Musik A, 
Matematik A
S
Dansk 

istorie 
Idræt C

ldtidskundskab
 valgfag  C 
 naturvidenskabe-

ligt valgfag 

•  Musik A
•  Engelsk AM

us
 1

•  Musik A
•  Matematik AM

us
 2

an du lide at synge eller at spille på et 
instrument, eller har du lyst til at lære det, 
så er C4 s musiske studieretninger det 
rigtige for dig. 
De musiske studieretninger er for dig, 
der ønsker en lidt anderledes og kreativ 
gymnasietid. usikundervisningen 
omfatter både teori og praktik.

Den musiske familie
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Samfundsfaglige studieretninger
Samf  
Samfundsfag A, 
Matematik A

Samf   
Samfundsfag A, 
Engelsk A

.g
aug-nov

rundforløbet  Det varer  uger og består 
af en række obligatoriske fag og to prøver i 

lmen Sprogforståelse ( ) og aturviden-
skabeligt rundforløb ( )

.g Samfundsfag A, 
Matematik A
Dansk 

istorie 
ngelsk 

Idræt C
ysik C
unstnerisk fag C
. fremmedsprog 

Samfundsfag A, 
Engelsk A
Dansk 
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istorie 
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eligion C
. fremmedsprog 
 valgfag C

Samfundsfag A, 
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istorie 
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Idræt C
aturgeografi C
iologi C
eligion C
. fremmedsprog 
 valgfag C

.g Samfundsfag A, 
Matematik A
S
Dansk 

istorie 
Idræt C

ldtidskundskab C
 valgfag C
 naturvidenskabe-

ligt valgfag 

Samfundsfag A, 
Engelsk A
S
Dansk 

istorie 
Idræt C

ldtidskundskab C
 valgfag C
 naturvidenskabe-

ligt valgfag 
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anset om det er de store globale 

miljø-spørgsmål eller de små 
lokal-politiske spørgsmål, der har 
din interesse, så vil en af vores 
studieretninger med samfunds-
fag på -niveau være noget 
for dig. egge studieretninger 
har samfundsfag på -niveau og 
matematik på mindst -niveau. er-
udover kan du vælge, om du vil tone 
din studieretning i mere sproglig- 
kulturel eller naturvidenskabelig retning.

Den samfundsfaglige familie

•  Samfundsfag A
•  Matematik A
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Synes du, at det er rart med to streger under facit eller at opsende raketter i 
sportshallen
år genmodificering, udtagelse af D  eller jord under neglene dit hjerte 

til at banke
ller får du et kick af at konkurrere med andre om fysisk udholdenhed

Så er en af de naturvidenskabelige studieretninger noget for dig.

Den naturvidenskabelige familie
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Hverdagen på Frederiksborg Gymnasium & HF er 
faglig, farverig og mangfoldig, og vil byde på for-
andring uanset om man kommer fra en folkeskole 
eller efterskole. Som forælder er det derfor rart at 
kunne følge lidt med i livet på skolen. 

Skolens profil på Instagram (”frederiksborggym”) 
fungerer som et moderne skoleblad, hvor det er 
muligt at følge stort og småt i skolens dagligdag 
i både undervisningen og de mange aktivite-
ter udenfor almindelig skoletid. På facebook 
(”Frederiksborg Gymnasium og HF”) vil der også 
løbende være indlæg fra den daglige undervis-
ning, ekskursioner og studieture. 

Du kan desuden følge med på skolens hjemmeside 
fgc4.dk, hvor du kan læse nyheder, finde en kalen-
der med vigtige datoer og en ferieplan. På side 9 
i denne brochure kan du se de mange frivillige ud-
valg og klubber, der er en stor del af livet på skolen, 
samt skolens internationale profil med udvekslings- 
og studierejser. Til højre for denne tekst er der 
også et overblik over de talentprogrammer, skolen 
deltager i, hvor der er noget for enhver smag.

Vigtige arrangementer i løbet af året er f.eks. 
Forældreaften d. 8. december for 1.g-forældre, 
hvor man som forælder møder studieretnings-
klassens andre forældre og klassens elever, samt 
klassens lærerteam. Desuden er der forældrekon-
sultation d. 2. marts for 1.g-elever med forældre. 

Der er selvfølgelig også andre ting i løbet af 
året, hvor man som forælder kan deltage – f.eks. 
efterårskoncert i november og forårskoncerter 

i april, hvor skolebands, musikhold og frivillig 
musik deltager. Der er musical i januar, hvor man 
også kan fornemme skolens størrelse ud fra de 
mange deltagende elever. Til foråret er der også 
fremvisning af projekter i drama.

Lectio er skolens intranet med skema, fravær, 
skriftlige opgaver og meget mere. Det er kun 
eleverne, der har adgang til denne del, da man 
skal tilgå Lectio med en personlig adgangskode. 
Forældre er velkomne til at ringe til skolen og 
tale med den i skolens ledelse, der har ansvaret 
for dit barns klassetrin, under forudsætning af at 
dit barn er under 18 år.

Vi glæder os til tre gode og lærerige år 
på Frederiksborg Gymnasium & HF. 

På vegne af ledelsen
De bedste hilsener

Vibeke Petersen

Livet på skolen

Talentprogrammer på FG
Frederiksborg Gymnasium & HF deltager i: 

• Akademiet for Talent-
fulde Unge (ATU)

• Team Danmark
• Forskerspirer
• Juvenes Translatores
•  English speaking 

union
•  Cambridge certificate

• Georg Mohr 
konkurrence

• Fysikolympiade
• Kemiolympiade
• Molecular Frontiers 

symposiet
• DM i Science
• Samfundscup
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Elevrådet byder 
velkommen
Velkommen til Frederiksborg Gymnasium og 
HF, du har tre fede år at se frem til!

Som elev på FG er det netop dig, der bliver 
ekspert i, hvad der er fedt ved at gå på skolen. 
Derfor er det vigtigt, at Elevrådet lytter til vores 
alles ønsker og ideer, så vi har mulighed for at 
gøre skolen endnu bedre.

Her på Frederiksborg Gymnasium og HF 
fungerer Elevrådet bl.a. som bindeled mellem 

skolens elever, lærere samt ledelse. Således 
fremmer vi din mulighed som elev for at få 
indflydelse og for at blive hørt.

I starten af skoleåret vil vi, elevrådsforperso-
ner, komme ud i jeres klasser og snakke med 
jer om, hvad det indebærer at være elev-
rådsrepræsentant. Derefter skal I vælge jeres 
elevrådsrepræsentant. Så hvis du synes, at 
Elevrådet lyder som noget for dig, er det bare 
om at stille op!
Det er nemlig i Elevrådet, at du får mulighed 
for at forbedre og udvikle skolen, sammen 
med andre engagerede elever på tværs af 
årgange og studieretninger!

Vi glæder os begge meget til at møde dig!

På vegne af hele Elevrådet
Og med venlig hilsen elevrådsforpersonerne

Julius Blauenfeldt, 2.i
Timia Bromose, 3.m

Skolens internationale profil
På Frederiksborg Gymnasium & HF har vi en lang 
tradition for at introducere vores elever til verden 
uden for Hillerød som del af deres globale dan-
nelse. I vores internationale strategi står der bl.a. 
”Det er i mødet med fremmede kulturer, at man 
først rigtigt forstår sin egen kultur. Når vi tilbyder 
eleverne mulighed for at beskæftige sig med 
den store omverden, vil de i spejlet se og forstå 

sig selv og hinanden på en måde, der bidrager til 
deres egen udvikling og deres fælles forståelse 
af nødvendigheden af det globale samarbejde – 
med dets udfordringer og muligheder”.   

Foruden vores studieture i 2.g har vi et stort 
netværk af udvekslingsskoler, som vi bru-
ger i 1.g. Eleverne oplever dagligdagen i en 
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europæisk skole – og i en europæisk familie. 
Fælles for alle rejser er muligheden for at sætte 
ansigter på de lokale forhold og udfordringer 
i mødet med politikere, kunstnere, eksperter 
og almindelige mennesker. Rejserne forbere-
des hjemmefra i klasselokalet, så alle føler sig 
rustet til kulturmødet.  

Gymnasiet tilbyder også rejser på tværs af 
klasserne. I skoleåret 2021-2022 deltager vi i 
et Erasmus+ samarbejde, hvor udvalgte elever 
arbejder sammen med elever fra gymnasier i 
fem europæiske lande. Vores ”klimaambassa-
dører”, som besøgte gymnasiet i Nuuk sidste 
år, fortsætter arbejdet på deres klimaprojekt. 
Og i foråret 2022 gennemfører vi den tredje 
udveksling med vores partnerskole i Vietnam. 
Ansøgningsrunden begynder i efteråret 2021. 
I december 2021 gentager vi desuden vores 
velgørenhedsprojekt ”Giv en Hånd til Hanoi”, 
hvor eleverne arbejder og donerer en dagsløn 
til renovering af landsbyskoler i Sa Pa bjerge-
ne nord for Hanoi. Under udvekslingen i 2022 
besøger vi således Ban Pho skolen.

Du skal glæde dig til at tage del i det internatio-
nale arbejde på Frederiksborg Gymnasium & HF!  

Benedikte Neergaard 
Andersen 

International koordinator

CU arrangerer festerne  
om fredagen

DEN LUNE LÆSEHULE læser 
et bredt udvalg af skøn litteratur 
og diskuterer den

FG LIVE arrangerer fælles 
virtuelle begivenheder for alle 
elever på skolen

GRØN FLØJ er en partipolitisk  
neu tral klub, der arbejder for en 
grøn nere og mere bæredygtig skole

KFS Kristent Forbund for Stude-
rende arrangerer hyggeaftener 
og mødes fast hver onsdag

Q arrangerer caféaftener 
med forskellige temaer

RØDE KORS 
UNGDOM

SoMe-UDVALGET står for skolens 
Instagram-profil, der fungererer 
som et moderne skoleblad

SPAS skaber godt humør på 
skolen med forskellige happe-
nings, fx til morgensamling

Skolens sociale liv



10

De unge eksperimenterer og prøver at finde deres 
egen identitet. De afprøver måske endda mange 
forskellige grene inden for sport- og fritidsliv, sek-
sualpraktikker, alkohol, narkotika, mad og andre 
livsstilsområder. Langt de fleste håndterer denne 
fase uden problemer, men vi skal som voksne skal 
være opmærksomme på, hvordan disse eksperi-
menter udvikler sig.

Hvad vi gør på FG?
Når vi holder fest på FG, er der altid en læreran-
svarlig, undertegnede, og otte til ti dørmænd/
vagter til stede, hvoraf den ene vagt er læge. 
De unge skal have korrekt indgangsarmbånd på. 
Skolegården hegnes ind og hvis de unge forlader 
festen før tiden klippes armbåndet. Der må kun 
drikkes alkohol, som er købt i CU-baren, med-
bragt alkohol konfiskeres. 
Til hver fest udtages tilfældigt 3 til 5 elever til 
narkotest. Vi anvender ”alt i en test”, her kan vi 
måle på f.eks. overflader, tabletter, væsker, sved, 
spyt og urin. Det betyder, at vi kan kontrollere 
eventuelle fund af f.eks. pulver, piller og tørrede 
plantedele. Denne test kan skelne mellem f.eks. 
amfetaminer (speed, ecstacy m.m.), kokain 
(kokain, crack m.m.), metamfetaminer (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 
og har fået rigeligt at drikke før festen på skolen. 
Vi forsøger at ”opdage” dem allerede i indgan-
gen, så de kan blive hentet. Vi vil selvfølgelig 
også forsøge at ringe til jer under selve festen, 
hvis det skulle være nødvendigt. Sørg for at der 
altid er forældre til stede ved ”før”-fester, og vær 

ikke bange for at sætte grænser for alkoholindta-
get.

Tal med de unge og sæt klare grænser
Mange unge giver udtryk for, at forældrene ikke 
har talt med dem om alkohol. Måske synes for-
ældrene, at de har talt med deres børn, men de 
unge kan opleve det anderledes. Det hele handler 
om at snakke sammen. Du kan som forældre være 
interesseret i at forstå, hvorfor de unge drikker, og 
du skal som forælder være insisterende på, at dit 
barn ved, hvad du accepterer.

Sig det på den rigtige måde
Mange unge er nervøse for, hvad der sker, hvis bli-
ver taget i at drikke alkohol. Særligt hvis de unge 
ikke har aftaler med forældrene om, hvor meget 
de må drikke, eller hvis de har forbud mod at 
drikke. Uanset hvad er meget vigtigt for de unge 
at vide, at de eller deres kammerater altid skal/
kan ringe hjem, hvis de er for fulde og har brug for 
hjælp.

De unges dannelse og handlekompetence
Ved at snakke med, lytte til og se vores unge men-
nesker, samtidig med at vi fortæller dem om vores 
regler, rammer og normer for omgang med alko-

hol, er vi med til at støtte deres 
dannelse og handlekompetence 
på alkoholområdet.

Jørgen Kloch

Lektor og festansvarlig på 
Frederiksborg Gymnasium og Hf

Vort fælles ansvar – til forældre
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Frederiksborg Gymnasium og HF’s Forældre-
fond har til formål at hjælpe elever, der har 
svært ved at betale for f.eks. studierejser og 
længere ekskursioner.
Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån, men 
Forældrefonden har enkelte gange også mulig-
hed for at give et mindre beløb.
Fondens midler stammer fra frivillige bidrag fra 
forældrene.
Du er meget velkommen til at støtte Forældre-
fonden ved at indbetale et beløb på Mobile-
Pay 15444 eller på konto nr. 8117-3817371 i 
Nykredit Bank. 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag.
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan 
du maile til ct@fgc4.dk eller henvende dig til 
mig på skolen eller på Lectio. Vedhæft gerne 
ansøgningsskemaet, som du kan downloade 
fra skolens hjemmeside (”Til forældre” – ”For-
ældre-fonden”).

Claus Thormann 

administrator af 
Forældrefonden

Hjælp fra  
studievejlederne
Studievejlederne på Frederiksborg Gymnasi-
um og HF arbejder, i samarbejde med ledel-
sen, klassernes team og skolens psykolog, 
med at hjælpe eleverne til at gennemføre 
gymnasie- eller hf-uddannelsen.
Hvis man som elev har personlige problemer, 
har svært ved at overskue og strukturere lek-
tielæsning og opgaveskrivning eller af andre 
årsager mistrives og tænker på at droppe ud 
af gymnasiet, støtter studievejlederne gen-
nem samtaler. Vi vil med andre ord forsøge 
at hjælpe jer med at komme igennem STX/
HF med størst muligt fagligt og personligt 
udbytte.
På FG er der i alt 6 studievejledere, som har 
kontorer i villaen til højre for skolens indkør-
sel. Der vil på alle undervisningsdage og i 
eksamensperioden på udvalgte dage være 
en studievejleder til stede på kontorerne i 
2. og 3. modul. Til hver studieretnings- og 
hf-klasse er der tilknyttet 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 henvende dig til en af 
de andre studievejledere. Studievejlederne 
kan efter behov visitere elever videre til sko-
lens psykolog.

Mvh.
Studievejlederne
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