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  ”Studenterne ved mindre, men er gode til at studere”            
 

Denne overskrift kunne man 
læse i en artikel i Berlingske 
Tidende den 11. marts. 
Danmarks Evalueringsinsti-
tut har lavet en undersøgel-
se af de første studenterår-
gange efter gymnasierefor-
men i 2005.  
– Spørgsmålet er nu, om 
man skal græde eller juble. 
Personligt vil jeg helst juble. 
Formålet med den omfat-
tende gymnasiereform var 
netop at styrke elevernes 
studiekompetence, og det 
mål er opnået ifølge Dan-
marks Evalueringsinstitut. 
Men hvad så med differenti-
alregning og de tyske ver-
ber? Kan de nye studenter 
meget mindre end de gamle 
studenter fra før reformen, 
når man måler deres faglige 
kompetencer? - Se det af-
hænger helt af, hvordan 
man måler elevernes faglige 
kompetencer. 
 
I det nye gymnasium opnår 
eleverne to kompetencer, 
som ikke fandtes i det gam-

le gymnasium. De oplever, 
at der er sammenhæng og 
synergi mellem de forskelli-
ge fag i studieretningen. 
Den sammenhæng og sy-
nergi var ikke mulig i frit-
valgs gymnasiet af 1988. 
For det andet får de en 
række kompetencer på 
tværs af fagene. Eleverne i 
det nye gymnasium arbej-
der i perioder med problem-
stillinger på tværs af fage-
ne. De oplever, at et pro-
blem fx både kan belyses 
fra en naturvidenskabelig og 
en humanistisk synsvinkel. 
Den faglige kompetence er 
ikke blevet målt i Evalue-
ringsinstituttets undersøgel-
se. Her har man alene 
sammenlignet med specifikt 
faglige kompetencer i det 
gamle og det nye gymnasi-
um. 
Gymnasiereformen tog net-
op forskud på, at fremtidens 
forskningsudvikling også vil 
finde sted i krydsfeltet mel-
lem de humanistiske, sam-
fundsvidenskabelige og na-

turvidenskabelige fag. Der-
for vil netop studenternes 
flerfaglige kompetencer væ-
re afgørende for forsknings-
udviklingen i Danmark. 
Gymnasiereformen kan på 
mange måder siges at være 
en mindre revolution af 
gymnasieundervisningen. 
Den har kostet lærerne 
blod, sved og tårer; men 
indsatsen har været al 
umagen værd. De nye stu-
denter efter reformen i 
2005 har ikke kun forbedret 
deres studiekompetence. De 
har samtidig fået en række 
nye og værdifulde kompe-
tencer med til de videregå-
ende uddannelser. 
 
Derfor er der grund til at 
juble og ikke græde over 
resultaterne i Danmarks 
Evalueringsinstituts under-
søgelse af de første årgange 
af studenter efter gymna-
siereformen i 2005. 
Peter Kuhlman, rektor 

 
 

 
Velkommen til FG’s forårskoncerter 
onsdag d. 13. og torsdag d. 14. april 
begge dage kl.19:30 



Eksamen 
 

Eksamensafvikling 
Tirsdag d. 17. maj offentliggø-
res eksamen for alle. Den 
skriftlige eksamen afvikles i 
perioden 18.-31.maj. Den 
mundtlige eksamen kan i 
princippet afvikles i perioden 
18. maj til og med 22. juni. 
For at det kan lade sig gøre, 
er de skriftlige eksamener 
dubleret, så der kan tages 
hensyn til elevernes forskelli-
ge fagkombinationer. For 
hvert skriftligt fag placeres de 
udtrukne elever på en af to 
mulige dage. Opgaverne får 
samme sværhedsgrad, men 
bliver vidt forskellige, så der 
ikke kan drages fordel af at 
være placeret på 2. prøvedag. 

AT-eksamen kan meget vel 
ligge mellem skriftlige eksa-
mensdage. 
Undervisningsministeriet har 
haft øje for, at eleverne med 
mange A-niveaufag med 
skriftlig eksamen har haft 
meget lang læseferie til gan-
ske få mundtlige prøver. Der-
for indgår skriftlige eksame-
ner fra og med denne som-
mertermin i eksamensud-
trækket. 
Hvis der ikke sker udtræk til 
skriftlig eksamen, skal man op 
i mundtlig eksamen i faget. 
Man kan dog stadig komme 
op både skriftligt og mundt-
ligt. Udtrækket styres også ef-

ter, at ethvert bevis skal have 
en eksamenskarakter i mindst 
tre skriftlige fag og mindst tre 
mundtlige fag.  
Undervisningsministeriet læg-
ger for fremtiden vægt på, at 
der skal ligge flere prøver sent 
i skoleforløbet, så man ikke 
med stor sandsynlighed kan 
forudsige, hvad man kommer 
op i efter skoleåret. Den gam-
le regel om, at der skulle væ-
re afviklet 3 eksaminer, skrift-
lige eller mundtlige, efter 2g , 
er nu ændret til, at der blot 
skal være afviklet mindst 1 
eksamen efter 2g. 
Orla Petersen, vicerektor

  
Eksamenstræning 

Der vil igen i år blive afholdt 
eksamenstræningskursus. 
Et kursus består af tre møde-
gange, nemlig onsdag d. 27. 
april kl. 13.50 – 15.50, tors-
dag d. 5. maj kl. 13.50 – 
15.50 og tirsdag d. 11.maj kl. 
13.50 – 15.50.  
Bliver du meget nervøs til ek-
samen – hektisk, desperat el-
ler stresset? Har du prøvet, at 
klappen går ned? Alt er sort? 
Så meld dig til dette kursus. 
 
Vi vil prøve at give dig nogle 
praktiske råd om det at gå til 

eksamen. Rådene er generelle 
og går ikke på de enkelte fag. 
Her må faglæreren træde til. 
 
Ingen kan det hele. Vi prøver 
at få dig til at kende din styr-
ke og erkende dine svaghe-
der. Vi prøver at få dig til at 
arbejde med dine svage punk-
ter. 
Vi prøver også at vise dig 
nogle afspændingsteknikker 
og vejrtrækningsøvelser, som 
du kan anvende før eksamen, 
i forberedelseslokalet og un-
der eksaminationen. 

Du skal tilmelde dig kurset 
hos JK senest fredag d. 15. 
april. Put en seddel i JK’s due-
slag på rød gang med navn, 
klasse og mobilnummer, så vil 
du modtage en sms i løbet af 
påsken med mødetid samt lo-
kale. 
 
HUSK – det er DIG, der er ho-
vedpersonen!!!! 
Jørgen Kloch, matematik-
/kemilærer

 
Eksamensvejledning 

Inden offentliggørelsen af 
årets skriftlige og mundtlige 
eksamen, vil alle elever blive 
informeret om de særfaglige 
krav til eksamen i de enkelte 
fag, og eleverne vil via lecti-
os studieplan kunne læse og 
udskrive fagenes undervis-
ningsbeskrivelse og dermed 
eksamenspensum. For nogle 

fag skal spørgsmålene desu-
den være tilgængelige på 
nettet inden eksamen. 
I løbet af maj måned vil ele-
verne endvidere få udleveret 
en trykt eksamenspjece med 
vejledning i at gå til eksa-
men, brug af IT til eksamen 
og information om eksame-
nernes form og tilladte hjæl-

pemidler. Eksamenspjecen 
kan i øvrigt hentes på sko-
lens hjemmeside under ele-
ver/vejledninger. Umiddel-
bart inden sidste skoledag 
vil eleverne desuden blive 
informeret om mundtlig ek-
samen ved en morgensam-
ling. 
Ditte Smith, pæd. leder 



Evaluering af 1g grundforløbet 
 

Som led i skolens kvalitets-
sikring har alle elever eva-
lueret undervisningen i de 
enkelte fag i januar måned. 
Samtidig har 1g-eleverne 
evalueret deres grundforløb, 
hvilket svarer til uddannel-
sens første semester. Disse 
evalueringer er obligatoriske 
og skal ifølge skolens evalue-
ringsplan foregå en gang om 
året, således at især klasser-
nes fag- og teamlærere, men 
også ledelsen, kan danne sig 
et indtryk af undervisningen 
og klassernes udbytte af 
samme. 
I evalueringen er eleverne 
blevet spurgt om, hvordan 
de har oplevet fagenes sam-
spil, arbejdet med deres 
kompetenceudvikling, lek-
tiemængden, det skriftlige 
arbejde, og deres benyttelse 
af lectio som administrativ og 
pædagogisk platform. Evalu-
eringen af grundforløbet var 
generelt positivt. Langt stør-
stedelen af eleverne syntes, 

at fagene havde suppleret 
hinanden fint, at de havde 
styr på de faglige hovedom-
råder, at lektiemængden 
havde været tilpas, og at de 
dagligt brugte lectio til at 
orientere sig om deres ske-
ma, karakterer, fravær og 
lektier. 
Mht. arbejdet med elevernes 
kompetencer er det tydeligt, 
at eleverne er lidt usikre på, 
hvordan, hvor og hvornår 
dette kompetence-arbejde 
finder sted. Dette er dog ikke 
overraskende, da vi på FG 
først har taget fat på et mere 
formaliseret, koordineret og 
målrettet arbejde med udvik-
lingen af elevernes kompe-
tencer i dette skoleår. Endvi-
dere viste det sig, at der i 
visse klasser var en lidt 
ujævn fordeling af det skrift-
lige arbejde.  
Herudover er eleverne blevet 
spurgt om deres oplevelse og 
udbytte af undervisningen i 
Almen sprogforståelse (AP) 

og Naturvidenskabeligt 
grundforløb (NV).  
Almen sprogforståelse er et 
fag, der tydeligvis vurderes 
positivt blandt eleverne. De 
synes generelt, at de kan 
bruge den viden, de tilegner 
sig i AP, på tværs af fagene. 
Og da dette er et af formåle-
ne med AP, må det siges at 
være en succes. Latindelen 
bliver i flere tilfælde vurderet 
kritisk, men faktisk viser det 
sig, at flere elever ønsker en 
forøgelse af timetallet til la-
tin. 
Ligesom AP bliver NV gene-
relt vurderet positivt. Elever-
ne, især i de naturvidenska-
belige klasser, synes NV er 
spændende, ligesom eksa-
mensformen vurderes posi-
tivt. I nogle klasser er forlø-
bet dog også blevet udsat for 
nogen kritik, hvilket skolen 
vil tage højde for i det kom-
mende skoleårs planlægning 
af NV. 
Ditte Smith, pæd. leder 

 
Lektiecafé 

 
Hver onsdag arrangerer 
skolen lektiecafe i kantinen. 
Det er i 4. modul, hvor de 
fleste elever ikke har fag på 
skemaet.  
Sædvanligvis kommer 60-
80 elever i lektiecafeen. 
Mange kommer i cafeen for 
at få hjælp til de skriftlige 
opgaver, andre for at sidde 
sammen med klassekam-

merater og lave lektierne i 
hyggeligt selskab.  
Lærerne tilbyder hjælp i fa-
gene biologi, dansk, en-
gelsk, fransk, fysik, kemi, 
matematik, samfundsfag og 
tysk, og cafeen har ansat 
3g-elever til også at give 
hjælp i de naturvidenskabe-
lige fag. 

Vi serverer varm kakao og 
te i lektiecafeen, og vi ople-
ver, at eleverne både får 
fagligt og socialt udbytte af 
at komme der. Vi er glade 
for, at så mange elever gør 
brug af skolens tilbud om 
lektiecafe, og der er altid 
plads til flere. 
Claus Thormann 

 
 
 
 
 
 



Bliv bedre til at gå til eksamen 
 
Få kontrol over din krop 
og lær at trække vejret! 
Når vi om et par måneder 
tager hul på skoleårets 
afsluttende eksamener, så 
er det samtidig også 
startskuddet til både 
koldsved, tvivl på egne 
evner og højtid for de 
berømte klapper, der har det 
med at gå ned på de mest 
irriterende tidspunkter; lige 
foran lærer og censor. 
Men det er der råd for. FG 
tilbyder kurser i bl.a. at tøjle 
sin eksamensangst. Det er 
især pigerne, der slås med 
eksamensangst. De stiller 
større krav til sig selv og er 
knap så gode som drengene 
til at kunne lade som om, at 
de kan stoffet, hvis de 
synes, der er huller i deres 
viden. 
Men med enkle virkemidler 
er det faktisk muligt at få 
større kontrol over sin 
angst, og der er tre faser at 
forberede sig i. Det er i 
læseferien op til eksamen, 
umiddelbart lige før 
eksamen og under selve 
eksaminationen. 
 
Øv dig hjemmefra 
Eksamen er også et 
skuespil, hvor kropssproget 
spiller en rolle. Man kan 
selvfølgelig ikke bluffe sig 
igennem, hvis man ingenting 
ved, men man skal omvendt 
heller ikke sætte sig selv 
bagud på point, før man har 
åbnet munden. Derfor er det 
vigtigt at sidde rigtigt på 
stolen, rette ryggen og 
gerne sidde lidt fremlænet 
og med begge fødder solidt 
plantet i gulvet. 
Det giver en god balance i 
kroppen, og dermed har 
man automatisk mere 
kontrol over sig selv og 
situationen, end hvis man 

sidder lidt skævt med det 
ene ben overskrævs på det 
andet. 
Jeg opfordrer altid eleverne 
på eksamenstræningskurset 
til at gennemspille eksamen 
og øve situationen 
derhjemme i god tid, hvor 
de foruden at sidde rigtigt 
på stolen – eller stå ved 
stoleryggen, hvis de skal til 
stående eksamen – også 
øver sig i at tale højt. Målet 
er at opnå en fortrolighed 
med situationen. 
 
Undgå panikken 
Og hvis man så havner i den 
situation, at man siger noget 
forkert, så skal man træne 
sig selv i ikke at gå i panik, 
men i stedet lære at 
acceptere, at det er ok at 
lave fejl. 
Vi er jo trods alt mennesker, 
og selv de mest 
professionelle laver også 
fejl, og laver man en fejl, 
må man rette den, og hvis 
klappen går ned, så vær 
forberedt på enten at tage 
en tår vand for at vinde lidt 
tid, og hvis det ikke er nok, 
så sig, at du kommer tilbage 
til det punkt lidt senere. Det 
kan måske også være en 
hjælp at få sin lærer til at 
omformulere det spørgsmål, 
hvor det gik galt. Der er 
flere udveje, og dem skal 
man være bevidste om. 
For alt i verden skal man 
ikke begynde at skælde sig 
selv ud, så risikerer man at 
gå endnu mere i sort, og når 
man taler om egentlig 
eksamensangst, så er det i 
hvert fald vigtigt at berolige 
sig selv og støtte sig selv 
frem for at piske stemningen 
yderligere op og overlade 
styringen til lærer og censor. 
Selvros skal man derfor ikke 
gå af vejen for, hvis det 

kniber med selvværdet. Hvis 
man altid siger til sig selv, at 
man er dårlig, så bliver man 
i hvert fald ikke bedre. 
 
Rul rundt på gulvet 
En af favoritøvelserne på 
eksamenstræningskurset 
kræver en del overvindelse 
og skal udføres umiddelbart 
inden selve eksamenen. Det 
lyder måske fjollet, men det 
hjælper faktisk at lægge sig 
på gulvet og rulle rundt, så 
alle dele af kroppen bliver 
berørt. 
Det giver hjernen noget 
andet og helt konkret at 
tænke på i stedet for alle 
mulige eksamensscenarier, 
hvor man ender med næsten 
at gå i panik, før man skal i 
gang. 
 
Træk vejret 
På eksamenstræningskurset 
skal man lære at trække 
vejret! Der findes forskellige 
vejrtrækningsøvelser, men 
en af de gode er den øvelse, 
hvor man spænder alle 
muskler i kroppen og holder 
vejret i et par sekunder for 
herefter at ånde ud og 
slappe af. Det medfører, at 
næste vejrtrækning bliver 
dybere. 
Det er godt at kunne få fat i 
den dybe vejrtrækning. Når 
man er angst, trækker man 
vejret mere overfladisk, og 
det kan betyde, at man 
bliver svimmel, og det er 
samtidig sværere at 
koncentrere sig, når hjernen 
ikke får ilt nok, og man er i 
det hele taget mere 
anspændt, hvis man ikke får 
trukket vejret dybt nok. 
Derfor kan det være en god 
øvelse lige før, man går ind 
til eksamen, at tage et par 
dybe vejrtrækninger. 
Jørgen Kloch

 



 Ti gode råd til en bedre eksamen 
 

1. Det gælder om at være velforberedt og være godt inde i det stof, du skal op i. 
 

2. Supplér eksamenslæsningen med pauser, hvor du får rørt kroppen med en gåtur, 
løbetur eller andet. Bevægelse giver ny energi til at læse nogle timer igen. 

 
3. Tænk på din kropsholdning, når du sidder ved den mundtlige eksamen. Sæt dig 

lidt fremme på stolen, ret ryggen og læn dig let forover i hofteleddet. Det viser, 
at du er parat og vil gøre dit bedste. Hold hænderne i ro eller gestikulér og lad 
begge fødder være i gulvet. 

 
4. Skal du stå op til den mundtlige eksamen, så hav lige meget vægt på begge 

fødder og bøj en lille smule i knæene. Det giver god balance i krop og sind, og du 
udstråler balance og overskud. 

 
5. Spænd alle muskler på én gang. Hold spændingen et øjeblik og slip. Mærk at du 

nu trækker vejret ned i maven. 
 

6. Sæt dig på en stol med lige ryg eller læg dig på ryggen på en madras. Læg en 
hånd på brystet og en på maven. Følg nu vejrtrækningen ind gennem næsen og 
helt ned i maven. Pust langsomt ud gennem munden på en s-lyd. Gentag nogle 
gange, indtil du mærker, at roen breder sig indeni dig. 

 
7. Opbyg din selvværdsfølelse ved at hænge små opmuntrende sedler op 

derhjemme med f.eks. følgende sætninger: Jeg klarer mig rigtig godt, jeg har ro i 
mig selv, jeg bevarer overblikket. 

 
8. Umiddelbart inden selve eksamenen: læg dig ned på gulvet og rul rundt, så alle 

dele af kroppen bliver berørt. Det giver hjernen noget andet og helt konkret at 
tænke på i stedet for alle mulige eksamensscenarier, hvor man ender med 
næsten at gå i panik, før man skal i gang. 

 
9. Hvis klappen går ned til eksamen, kan du gøre følgende: 

 
• Bed om at få et tår vand for at vinde lidt tid. 
• Bed om at få omformuleret spørgsmålet. 
• Sig klappen er gået ned (så afmystificerer du den pludselige tavshed). 
• Sig at du fortsætter til næste punkt og vender tilbage til spørgsmålet 

senere. 
• Tal beroligende og støttende til dig selv. 

 
10.Brug visualisering, hvor du forestiller dig, at hele eksaminationen forløber, som 

du ønsker det. Se for dig, at du får sagt det, du skal, at du har styr på det og har 
ro i dig selv. Hvis din angst dukker op undervejs, så se for dig, at du tackler det 
fint og genvinder din balance. Forestil dig, at du får rundet af på en god måde, og 
at du får en velfortjent karakter. 
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Forårsudstilling 
 

I ugen inden påske udstiller 
elever billedkunst og design 
på rød gang i hovedbygnin-
gen og på gangene i den 
nye bygning. 
 
Elever fra billedkunst- og 
design-holdene udstiller ud-
valgte eksempler på deres 
praktiske arbejde fra under-

visningen. Men deltagerne i 
frivillig billedkunst inviteres 
ligesom alle andre interes-
serede til at deltage med fx 
maleri, tegning, foto og gra-
fik. Alle er velkomne!  
 
Ophængningen sker klasse-
vis i løbet af uge 13 og 14, 
så hele udstillingen er etab-

leret i uge 15. Nedtagningen 
sker i løbet af ugen efter 
påske. Ophængningen afta-
les med din billedkunst- el-
ler designlærer. Hvis du ik-
ke har sådan en, så send en 
besked til Jesper Bek (JB) 
på Lectio, så aftaler vi det 
praktiske. 
Billedkunstlærerne

 
FG Filmklub 

 
Elever såvel som lærere by-
der velkommen til en ny 
klub på FG. Der snakkes 
selvfølgelig om Filmklubben. 
Klubbens oprindelse stam-
mer fra en flok elever og 
disses medielærer, Henriet-
te Mørkeberg, der efter de-
res forløb med mediefag på 
B-niveau ikke kunne klare 
sig uden de skønne film. De 
bestemte sig for, at FG 
manglede et samlingspunkt 
for filmelskere.  
Formålet er at dele med-
lemmernes kærlighed og 
passion for filmmediet med 
alle der deltager. Klubben 

samles hver 14. dag og ser 
en film udvalgt af den film-
kyndige bestyrelse. Hver 
visning startes med et kort 
oplæg om filmen, dens in-
struktør, og andre interes-
sante detaljer. 
Af tidligere fremvisninger 
kan nævnes brillante me-
sterværker som Pulp Ficti-
on, Full Metal Jacket og 
Inception, men også i den 
nære fremtid vil der være 
noget at glæde sig til. Her 
er blandt andet Martin Scor-
seses Taxi Driver og den 
koreanske kultklassiker Old 
Boy på plakaten. Filmklub-

ben havde en lidt stille op-
start, men de seneste gan-
ge har det været et velbe-
søgt arrangement. Alle er 
velkomne, både lærere, ele-
ver og andre med tilknyt-
ning til FG, og der vil hver 
gang blive sørget for gratis 
popcorn til masserne. 
Vi håber på et fortsat vok-
sende fremmøde til visnin-
gerne, og vi håber på at 
kunne løfte sløret for en 
overraskelse ved FGs tradi-
tionsrige fimlfestival Den 
Gyldne Hane. 
Hilsen en entusiastisk 
Filmklub!

 
Forårskoncert 

 
En af Frederiksborg Gymna-
sium og HF´s forårsbebude-
re er de to forårskoncerter, 
vi afholder henholdsvis ons-
dag d.13.april kl.19.30 i 
festsalen og torsdag d. 14. 
april kl. 19.30 først i festsa-
len, siden i kantinen. I kan-
tinen vil der blive serveret 
øl og vand, skrålet til fæl-
lessang og rockbands og 

skolens big band med diver-
se solister med årets tophits 
fra efterårskoncert og musi-
cal vil underholde. Udover 
at det er et tilløbsstykke 
begge aftener, så er det en 
enestående chance for at 
høre, hvad vore dygtige 
elever på C-, B- og A-niveau 
kan præstere. Klasseoptræ-
den, grupper, solister, kor 

og big band, jazz, rock, 
klassisk. Og i år er noget 
særligt, fordi vi har fået et 
nyt og meget velfungerende 
lydanlæg i festsalen. Det 
blev indviet ved musicalen i 
januar, men nu skal vi prø-
ve det af på vore forårskon-
certer.  
Vi glæder os til at se jer alle 
Musiklærerne
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KALENDEREN 
 
Vær opmærksom på at til de arrangementer, der i kalenderen er fremhævet med fed 
skrift, er forældre og andre meget velkomne 
 
April 
Uge 14 2hf KS3 
 AT6 2g (b,c,u,x,z)  
Ons. 6. Dramaaften 1g 19:00 
Fre. 8. CU-fest 
Uge 15 2g (a,m,s,t,w,y) AT6 
 2hf Eksamensprojekt 
Tir. 12. Dramaaften 1g 19:00 
Ons.13. 1g løbeevent 12:00 
 Forårskoncert 19:00 
Tors.14. Forårskoncert 19:00 
 
Påskeferie lør. 16.4.- man. 25.4. 
(incl.) 
 
Ons. 27.  Dramaaften 1hf 19:00 
Fre. 29. Skolens fodboldturnering 14:00 
 Q-aften 
 
Maj 
 
Uge 18-20 Skriftlige årsprøver 1g/2g 
Uge 18 1hf historieopgave 
Fre. 6. Sidste CU-fest 
Man. 9. 2 hf aflevering af synopsis til EP 

kl. 8:30 
Ons. 11. Offentliggørelse af skriftlig 

eksamen samt eksamen før 
30.maj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornuftige fanekrav 
 

 
Tirs. 17. Sidste skoledag 2hf/3g 
 Offentliggørelse af hele 

eksamensplanen 
Ons. 18 Første mundtlige og skriftlige 

eksamensdag 
Tors. 19. Sidste skoledag 2g 
Uge 21-22 1g dansk-/historieopgave 
Man. 23. Første skriftlige eksamensdag 
 
Juni 
Ons. 1. 1g/1hf sidste skoledag  

Sidste skriftlige eksamensdag 
Fre. 3. 1g afleverer dansk-

/historieopgave 14:00.  
Ons. 22. Sidste mundtlige eksamensdag 
 Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.23. Afslutning 1g/2g/1hf 12:00 i 

klasser 
 13:00 festsal 
Fre.25 Translokation 2hf 9:00 
  
Translokation 3g 11:00 
   
Sommerferie lør.25.6. – tir.9.8. 
(incl) 
 
Ons. 10. 8. Første skoledag efter 
sommerferien 1g/1hf møder kl.9:00 
2g/3g møder kl.9:45 
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