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Overgangsritualer og fanekrav 
 
 
Lige siden tidernes morgen har 
der i alle samfund eksisteret 
overgangsritualer; mest kendte 
er ritualerne i forbindelse med 
overgangen fra barn til voksen. 
 
Også på Frederiksborg Gymna-
sium og HF har der gennem ti-
derne udviklet sig forskellige 
overgangsritualer. For et par 
hundrede år siden blev nye ele-
ver modtaget med stokkeslag 
af de ældre elever, der på to 
rækker lod de medbragte kæp-
pe danse på de nye elevers 
rygge. Den slags overgangsri-
tualer har gennem tiderne væ-
ret svære at udrydde. Ubehage-
lige overgangsritualer for nye, 
usikre grundskoleelever, der for 
første gang gik ind her på sko-
len som nye gymnasieelever, 
levede i bedste velgående, da 
jeg kom til Frederiksborg Gym-
nasium og HF i 1990. Dengang 
blev de nye elever budt vel-
kommen med malede trusler på 
fliserne på vejen ned til skolen, 
hvor der stod, at de nye elever 
– sutterne – skulle dø. Helt så 
galt gik det dog ikke. Enkelte 

elever blev smidt i søen. Andre 
blev bundet til bruserne i bade-
rummene, og andre blev lænket 
til dørene. Disse overgangsritu-
aler fik jeg dog heldigvis sam-
men med lærerne afskaffet i lø-
bet af et par år. 
 
Tilbage er kun det mere hygge-
lige overgangsritual – fanekra-
vene. På fortrappen kan man 
her i foråret læse alle de krav 
som afgangsklasserne stiller til 
underklasserne (2.g- og 1.hf-
klasserne), krav som de skal 
opfylde, før de kan få overdra-
get den eftertragtede fane. Et 
af de meget underholdende 
krav er, at underklassen skal 
optræde for hele skolen til mor-
gensamlingen. Kun de færreste 
elever undlader derfor i foråret 
at komme til de to ugentlige 
morgensamlinger, hvor klas-
serne underholder. En på man-
ge måder festlig afslutning for 
de klasser, der får huen på til 
sommer. 
 
Men inden vognene med de 
glade studenter og hf´ere kan 
forlade skolen for sidste gang 

den 29. juni, skal afgangsele-
verne igennem det forsømte 
forår med den ene krævende 
eksamen efter den anden. Også 
disse eksaminer er en slags 
overgangsritual, der markerer, 
at nu er det slut med at gå i 
skole. Nu begynder et helt nyt 
liv udenfor de trygge rammer 
på Frederiksborg Gymnasium 
og HF. 
 
Heldigvis bliver de fleste elever 
tilbage på skolen og kan efter 
en velfortjent sommerferie se 
frem til et eller to nye skoleår 
på Christian IV´s gamle skole, 
alt imens 448 nye elever for 
første gang skal i gang med en 
gymnasieuddannelse her på 
skolen – heldigvis uden over-
gangsritualer med stokkeslag, 
ufrivillig badning i søen eller 
lænkning til brusere og døre. 
Nej, de nye elever bliver budt 
velkommen af deres ældre 
kammerater med interesse og 
åbenhed. For sådan er det hel-
digvis blevet på Frederiksborg 
Gymnasium og HF. 
 
Peter Kuhlman, rektor 
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Evaluering af grundforløbet i 1.g. 2011 

Som led i skolens 
kvalitetssikring har alle 
elever evalueret under-
visningen i de enkelte fag i 
januar måned. Samtidig har 
alle 1g-klasserne evalueret 
deres grundforløb, hvilket 
svarer til uddannelsens 
første semester. Både 
evalueringerne i enkelt-
fagene og den samlede 
evaluering af grundforløbet 
er obligatoriske og skal 
bruges af såvel lærere, team 
som ledelse til at danne sig 
et indtryk af undervisningen 
og elevernes udbytte af 
samme. 

I grundforløbsevalueringen 
bliver eleverne spurgt om, 
hvordan de har oplevet 
fagenes samarbejde, arbejd-
et med elevernes kompe-
tenceudvikling, deres brug af 
lectio som administrativ og 

pædagogisk platform, det 
skriftlige arbejde og de 
tværgående fag som Almen 
sprogforståelse (AP) og 
Naturvidenskabeligt grund-
forløb (NV). 

Evalueringen af grund-
forløbet er generelt positiv. 
Eleverne synes, at lektie-
mængden og det skriftlige 
arbejde har været passende, 
men at fordelingen af de 
skriftlige arbejder har været 
noget ujævn.  

Mht. lectio skriver eleverne, 
at de dagligt bruger lectio 
som redskab, men først og 
fremmest til at informere sig 
i deres skema. 

I forbindelse med Almen 
Sprogforståelse er det tyde-
ligt, at det er de sproglige og 
samfundsfaglige klasser, der 
vurderer forløbet bedst, 

hvilket måske kan forklares 
med, at netop disse klasser i 
deres udgangspunkt er mere 
sprogligt interesserede end 
de naturvidenskabelige 
klasser. 

Til gengæld bliver Natur-
videnskabeligt Grundforløb 
og den afsluttende eksamen 
generelt vurderet positivt 
uanset studieretning, og der 
er da også flere elever, der 
anfører, at de faktisk er 
blevet mere interesserede i 
naturvidenskab efter dette 
introducerende forløb. 

Evalueringerne bliver brugt 
af såvel lærere, team, 
ledelse som udvalg til at 
revidere det kommende 
skoleårs grundforløb som led 
i skolens samlede kvalitets-
arbejde. 

Ditte Smith, pæd. leder 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frederiksborg Gymnasium og HFs forældrefond 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. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele 
et antal legater. 
I Forældrefondens dueslag på rød gang kan du finde girokort, hvis du vil yde et bidrag til 
fonden, eller du kan gøre det elektronisk til konto nr. 2276-0100067529 i Nordea eller konto nr. 
9570-16733741 i Danske Bank. Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! 
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du enten henvende dig til mig på skolen, eller 
via en lærer eller studie- vejleder, eller på tlf. 49219603 eller sende en mail til: anne-
vibeke.bjergstroem@skolekom.dk 
 
Du kan også downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside eller selv tage et i 
Forældrefondens dueslag.  Anne-Vibeke Bjergstrøm 
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Eksamensafvikling 
Onsdag den 23. maj 2012 
offentliggøres hele eksamens-
planen for alle. 
For et par år siden forkortede 
man fra ministeriets side 
eksamensperioden. 
En konsekvens heraf er 
blevet, at de skriftlige og 
mundtlige eksamener ofte 
bliver blandet – således at der 
ligger mundtlige eksamener i 
mellem de skriftlige. Typisk – 
men ikke altid – er det faget 
Amen Studieforberedelse, der 
eksamineres i i mellem de 
skriftlige eksamener. 
 

Det er Ministeriet for Børn og 
Uddannelse (MBU), der be-
stemmer hvilke fag, eleverne 
kommer til eksamen i. 
Udtaget, som det kaldes, 
bliver i bogstaveligste for-
stand lavet med en ”random 
choice”-knap, som man 
trykker på. 
Det er således fuldstændig 
tilfældigt, hvilke fag man 
kommer til eksamen i – dog 
med følgende begrænsninger: 

1. Alle skal op i Almen 
Studieforberedelse 

2. Alle skal have mindst 
tre karakterer fra 

skriftlige eksaminer på 
eksamensbeviset 

3. Alle skal have mindst 
tre karakterer fra 
mundtlige eksaminer 
på eksamensbeviset. 

4. Alle skal have afviklet 
mindst én eksamen 
efter 2g. 

5. Alle A-niveaufag med 
en skriftlig dimension 
skal afsluttes med 
mindst én eksamen 
(enten mundtlig eller 
skriftlig). 

 
Sune Bek, vicerektor. 

 

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 
lectios studieplan kunne læse 
og udskrive fagenes under-
visningsbeskrivelse og der-
med eksamenspensum. For 
nogle fag skal spørgsmål-

ene desuden være til-
gængelige på nettet inden 
eksamen. 

I løbet af maj måned vil 
eleverne endvidere få 
udleveret en trykt eksa-
menspjece med vejledning i 
at gå til eksamen, brug af IT 
til eksamen og information 
om eksamenernes form og 
tilladte hjælpemidler. 

Eksamenspjecen kan også 
hentes på skolens hjem-
meside:  elever/vejledninger. 
Umiddelbart  inden  sidste  
skoledag vil eleverne desuden 
blive informeret om mundtlig 
eksamen ved en morgen-
samling. 
Ditte Smith, pæd. 
leder 
 

 
Eksamensklager 

Det sker hvert år, at en elev 
er utilfreds med en skriftlig 
eller mundtlig eksamens-
karakter og derfor ønsker at 
klage. Det vil altid være en 
god idé at snakke med rektor 
om karakteren. Beslutter 
man sig for at klage, skal 
man følge nogle ganske 
bestemte retningslinjer. 

1. Man skal klage senest 2 
uger efter, man har fået 
oplyst karakteren. 

2. Klagen skal være skriftlig 
og begrundet. Man kan 
klage over eksamens-
spørgsmålet, materialet 
til spørgsmålet og 
spørgsmålet sammen-
holdt med det i under-
visningen gennemgåede 
stof. Man kan klage over 
prøveforløbet og/eller 
over bedømmelsen, dvs. 
karakteren. Husk, klagen 
skal være begrundet. 
Det nytter ikke noget at 
sige, at jeg i årskarakter 
har fået en meget højere 

karakter, eller jeg synes 
jeg klarede mig godt og 
svarede på alle spørgs-
mål. Hvis man klager 
over en skriftlig eksamen, 
kan man altid få 
udleveret en kopi af 
opgavebesvarelsen. 

 
Når rektor har modtaget 
klagen, sender han den til 
censor (og lærer hvis det 
drejer sig om en mundtlig 
eksamen). Censor og lærers 
svar på klagen sendes 
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herefter til eleven, der har 
klaget. Eleven kan så 
kommentere censors og 
lærers vurdering af klagen. 

Herefter træffer rektor 
beslutning om, hvordan 
klagen skal afgøres. Her er 
der følgende muligheder: 

1. Tilbud om ombedøm-
melse af den skriftlige 
eksamensopgave. 

2. Tilbud om ny eksamen . 
3. Afvisning af klagen. 

 
Hvis eleven får tilbudt 
ombedømmelse eller ny 
eksamen, kan resultatet 
blive en lavere karakter. 

Hvis rektor afviser klagen, 
kan eleven klage skriftligt 
gennem rektor til Under-
visningsministeriet over rek-
tors afgørelse. 

Peter Kuhlman, Rektor 

 

 

 

 

 

Eksamenstræning 

Der vil igen i år blive afholdt 
eksamenstræningskursus. 

Et kursus består af tre 
mødegange, nemlig tirsdag d 
1. maj, mandag d 7. maj og 
onsdag d 16. maj alle dage 
kl. 13.50 – 15.50.  

Bliver du meget nervøs til 
eksamen – hektisk, desperat 
eller 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 gene-

relle 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 
styrke og erkende dine 
svagheder. Vi prøver at få 
dig til at arbejde med dine 
svage punkter. 

Vi prøver også at vise dig 
nogle afspændingsteknikker 
og vejrtrækningsøvelser, 
som du kan anvende før 
eksamen, i 
forberedelseslokalet og 
under eksaminationen. 

Du skal tilmelde dig kurset 
hos JK senest torsdag 
19.april. Put en seddel i JK’s 
dueslag på rød gang med 
navn, klasse og mobil-
nummer, så vil du modtage 
en sms snarest derefter med 
mødetid samt lokale. 

HUSK – det er DIG, der er 
hovedpersonen!!!! 

 

Jørgen Kloch, lærer 

 

 

 
Velkommen til FG’s forårskoncert onsdag den 18.april og  
torsdag den 19.april. Begge dage fra kl. 19.00 i festsalen.  

OBS. Det er elevernes eget ansvar at have installeret de relevante 
ordbøger på deres medbragte pc, samt have en gyldig licens til TI-
Inspire – husk at tjekke det inden eksamen! 



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
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Læseklubben – ”Den lune læsehule” 

"Jeg æder mig selv som 
lyng" er den let sære, men 
dragende titel på Olga Ravns 
dugfriske digtsamling. Olga 
Ravn er noget af det 
hippeste på den litterære 
sene just nu. Hun anmelder 
litteratur i to så forskellige 
medier som Femina og 
Information og behersker 
altså uproblematisk høj såvel 
som en mere tilgængelig stil. 
 

Seneste er hun blevet 
eksponeret som en slags 
talskvinde for en ung 
generation af energiske, 
hårde og kropslige kvinder i 
litteraturen. Bogens forside 
"prydes" af et kvindebryst, 
hvor huden er skrællet af, så 
blodårer og kirtelvæv 
blottes. Samlingen bærer 
undertitlen "Pigesind" med 
en slet skjult henvisning til 
vores allesammens (T)ove 

Ditlevsen. 
 
Der er altså lagt godt med 
brænde i den litterære 
kakkelovn. Det bliver hipt og 
fedt og interessant, og det 
bliver TIRSDAG D. 24. APRIL 
i Studiecentret efter 4. 
modul.   

Jacob Nyboe, lærer 

 

Billedkunst 
Så er det snart tid til FG´s 
forårsudstilling. Billedkunst- 
og designholdene udstiller 
deres arbejde på rød gang i 
hovedbygningen og på 
gangene i den nye bygning i 
uge 16.  
 
Udstillingen vil vise 
eksempler på praktisk 
arbejde fra undervisningen, 

og som noget helt nyt 
udstilles elementer af 
holdenes eksamensprojekter 
også. Deltagerne i frivillig 
billedkunst og alle andre 
interesserede er også 
inviteret til at deltage i 
udstillingen med for 
eksempel maleri, tegning, 
fotos, grafik osv. Alle er 
velkomne til at deltage! 
 

Værkerne hænges op 
klassevis i uge 15, og 
nedtagningen vil ske i uge 
17. Ophængning skal aftales 
med din design- eller 
billedkunstlærer eller ved at 
kontakte Jesper Bek (JB) på 
Lectio.  
 
Billedkunstlærerne 

 

Filmklub 
Med snart to år på bagen 
byder filmklubben stadig alle 
velkommen til en oplevelse i 
mørket! En gang om 
måneden mødes FG’s største 
filmnørder efter skole og ser 
en god film sammen, og du 
er også inviteret.  
 
Efter en lang dag i skolen er 
både lærere og elever 
velkommen til at svinge forbi 
mediefagslokalerne, hvor 
popcorn og sodavand deles 
ud, inden lyset slukkes og 

filmen sættes i gang. Er man 
heldig, kan det være, at en 
filmkyndig elev holder et kort 
oplæg om filmens instruktør, 
genre eller blot en række fun 
facts om filmen, inden den 
starter.  
 
I år har filmklubben bl.a. vise 
klassikere som Fear and 
loathing in Las Vegas, Alien 
og Donnie Darko, og vi 
regner med at slutte af med 
et brag af en film. Desuden 
glæder vi os også til at se 

alle jeres hjemmepro-
ducerede film, som kan 
deltage i skolens prestige-
fyldte filmpris, Den gyldne 
hane. 
 
Den sidste fremvisning i år 
bliver d. 8. maj, og 
filmklubben glæder sig til at 
se jer alle – kom glad! 
 
En entusiastisk filmklub 
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FG har fået sin egen kunstforening 
Der var engang for længe 
længe siden en ung mand, 
som havde en vision; han 
ville have mere elev-
fremstillet kunst og kultur på 
sit gymnasium. Så han 
kæmpede og kæmpede for 
sin sag, og han klarede 
mange forhindringer for at 
oprette det, vi i dag kalder 
for Kunst & Kultur Komitéen.  

Kunst & Kultur Komitéen – 
jamen, hvad er det nu lige 
den komité laver? Er det ikke 
bare en lille lukket gruppe, 
som prøver at virke 
sofistikerede med deres 
såkaldte kunst og kultur? 
Nej. Kunst & Kultur Komitéen 
er en komité for dig! Dig, 
som er en kreativ sjæl på 
Frederiksborg Gymnasium. 
Dig, som gerne vil have 
indflydelse på skolens 
udsmykning og kulturelle 
indhold. Dig, som har en 
masse gode idéer til, 
hvordan hverdagen i skolen 
bliver lidt sjovere og lidt 
mere spændende. Dig, som 
synes, det er fedt at male. 
Dig, som elsker at tage 
fotografier. Dig, som kan lide 
at spille musik. Dig, som er 
god til at finde mærkværdige 
YouTube videoer. Dig, som 
er ekspert med en computer. 
Dig, som bager gode kager. 
Dig, som gerne vil være del 
af et fællesskab. Dig, som 
gerne vil være med til at 
skabe noget i din 
gymnasietid. Kunst & Kultur 
Komitéen er til for lige netop 
dig – det vigtigste er, at du 
har lyst til at være med til at 
skabe fede (og flotte) 
rammer på FG og give dine 
medstuderende lidt ekstra 
kunst og kultur med på vejen 
i deres ellers så kedelige og 

alt for almindelige hverdag. 

 

Komitéen har nu eksisteret i 
godt et halvt år og på den 
korte tid er flere projekter 
blevet ført ud i livet; der er 
blevet sat intet mindre end 
tre kunstudstillinger op – to i 
K-bygningen og en på rød 
gang. Og der er planer om 
flere kunstudstillinger i 
fremtiden, og husk nu kære 
venner, at alle – og her 
menes absolut alle, som har 
noget på hjerte uanset 
tegne- og maleegenskaber – 
kan bidrage med kunst til 
udstillingerne! Men, hvis du 
da ikke har gået med bind 
for øjnene det sidste halve 
år, så har du højst 
sandsynligt fået øje på 
kunstudstillingerne. Det, du 
ikke har fået øje på, er vores 
igangværende arbejde i 
Kunst & Kultur Komitéen, 
som ikke er helt klart til 
offentligheden endnu. Her 
kan vi bl.a. fortælle om vores 
helt egen QR-kode, som via. 
Smartphone-app’en sender 
dig videre til vores nye 
hjemmeside, hvor der hver 
dag vil komme et nyt 
finurligt link til en nyttig eller 
unyttig side, som sætter 
mere kultur på din hverdag 
og måske også bringer et 
smil til dine læber. Komitéen 
har også snuset til det at 
lave en elevradio på FG; en 
radio, som vil komme til at 
spille den musik, som 

eleverne selv ønsker; en 
radio, hvor der kan 
diskuteres skolerelateret, 
kunstrelateret eller det 
nyeste hot gossip på skolen; 
en radio, som kommer til at 
indeholder lige præcis, hvad 
du synes, den skal 
indeholde; en radio, som alle 
kommer til at høre og som 
du kan have en stor 
indflydelse på – vi i Kunst & 
Kultur Komitéen mangler 
nemlig nogle engagerede 
medstuderende, der har lyst 
til at gøre drømmen om en 
elevstyret radio til vir-
kelighed. 

 

Har du en lys idé om et 
projekt, der indeholder kunst 
eller kultur eller begge, som 
burde realiseres på FG’s 
mørke gange? Har du lyst til 
at være med i et radio-team 
på FG, og være med fra 
starten af, når Danmarks 
fedeste elevradio skabes? 
Eller har du en trang til at 
bage en kage til komitéen? 
Så er du mere end 
velkommen til at kontakte os 
via. facebook-gruppen Kunst 
& Kultur Komitéen på FG 
eller møde op til et af vores 
møder, som foregår hver 
onsdag i spisefrikvarteret i 
studiecentret.  

Kunst & Kultur Komitéen 

 



Kulturnyt  

Forårskoncert 18. og 19. april 
En af Frederiksborg 
Gymnasium og HF’s 
forårsbebudere er de to 
forårskoncerter, vi afholder 
henholdsvis onsdag d.18. 
april kl.19.00 og torsdag d. 
19. april kl. 19.00 i 
Festsalen. Torsdag vil der 
efter koncerten være en 
ekstrakoncert i kantinen, 
hvor der vil blive serveret øl 

og vand, skrålet til 
fællessang - skolens Big 
Band med solister vil 
underholde med årets tophits 
fra efterårskoncert og 
musical. 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. Der vil være 
klasseoptræden, grupper, 
solister, skolens kor, jazz,  
rock og klassiske musik-
indslag.  
 
 Vi glæder os til at se jer alle. 
 
Musiklærerne 

 

Dramatik 
*Tre meget forskellige søstre 
mødes til gravøl efter deres 
mors død.*Fem prostituere-
de piger og drenge spiller 
scener fra deres rodede liv. 
*En pige chokerer sin 
veninde når de mødes på 
café. *I en parodi på et 
talkshow, prøver værten at 
hjælpe en hjælpeløs pige 
finde sin far.  *I en absurd 
komedie prøver to fortabte 
mennesker som aldrig har 
lært at være centrum i deres 
eget liv at finde meningen i 
tilværelsen. *En ung pige 
med et dårligt hjerte banker 
på himlens dør og søger trøst 
hos sin bedstemor. *En 
hjemvendt soldat fra 
Afghanistan har svært ved at 
være ’normal’ igen. *En 
række scenarier, hvor en 
pige prøver at fortælle sin 

mor at hun er lesbisk. *Fire 
piger er i byen til en 
polterabend, men hvor er 
den kommende brud? *En 
sketch om et besøg hos en 
pølsevogn. *3 piger vil 
gennemgå ritualer for at 
blive supervoksne. *Findes 
den eneste ene? 
Dette er blot et udpluk af de 
korte stykker, som 
dramaelever på 3 hold 
arbejder på i forårs-
semesteret.  
 
Drama er et overvejende 
projektorienteret fag. 
Eleverne deler sig ind i 
grupper, vælger et stykke, 
som de vil opføre til 
dramaaften og bruger stort 
set al deres dramatid på at 
indstudere stykket. De 
starter med intens analyse af 

stykket og karaktererne. De 
fordeler rollerne, lærer 
replikkerne uden ad, og lave 
scenografi og kostumer. 
Desuden arbejder de 
sammen med en partner-
gruppe, hvor de ser på 
hinandens produktioner og 
giver hinanden feedback. 
Man kan komme og se dem 
optræde: 
• 1r dr. tirsdag d.17. april, 

2012 (LB).  
• 1atu dr. tirsdag d. 24. 

april, 2012 (FH). 
• 1sxyz dr. tirsdag d. 1. 

maj, 2012 (FH). 
 
Til eksamen viser eleverne 
igen deres forestilling og 
også gerne for et publikum. 
 
Dramalærerne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gør en god gerning i dag 
- støt forældrefonden – og støt dermed  
FG’s økonomisk betrængte elever. 

konto nr. 2276-0100067529 i Nordea;  
eller konto nr. 9570-16733741 i Danske Bank. 



Studietur 2.g.
 

2.y på biotech-tur i Firenze

Hvad ligger der i ordet ”studie-

tur” for en studerende? Betyder 

det et væld af kulturelle og vi-

denskabelige skatte, eller er det 

blot et andet ord for rustur med 

lærer på? En studietur er legem-

liggørelsen af store oplevelser 

og fællesskab med dem, man 

har grædt blod, sved og tårer 

med det sidste halve år af 2.g, 

og den er derfor af stor betyd-

ning: her får man chancen for at 

slappe af med ens medstude-

rende samtidig med at høste 

frugterne af det forudgående 

arbejde med såvel bioteknologi 

som historie. Det er desuden en 

mulighed for et socialt samvær 

med andre end dem, man nor-

malt ikke er sammen med i 

hverdagen. Studieturen spæn-

der altså over flere fakulteter: 

det faglige og det sociale. Det er 

ikke kun det faglige formål, der 

vægtes højest, når studieturen 

arrangeres – det er til dels også 

det sociale. 

Firenze er ikke en stor by – men 

det er en by, som har en lang 

og interessant historie. Den 

gemmer på mange kulturskatte 

og har gennem tiden rummet 

kunstgenier såsom Dante, Leo-

nardo da Vinci og Michelangelo. 

Efter et langt forløb med renæs-

sancens genier og deres værker, 

såsom Den Skumfødte Venus af 

Boticelli, Venus fra Ubino af Ti-

zian samt Den Hellige Familie af 

Buonarotti så vi dem endelig 

under vores besøg på de berøm-

te Uffizi-gallerier. Det var en 

storslået oplevelse endelig at se 

disse mesterværker live. Det 

samme gælder for selve byen 

Firenze, der også rummer stor-

slående arkitektur som Domkir-

ken Santa Maria del Fiore, Ponte 

Vecchio – broen over Arno-

floden, samt Piazza della Signo-

ria, pladsen foran Palazzo Vec-

chio, med dets tilhørende harem 

af statuer, eksempelvis en kopi 

af Michelangelos’ David. 

Santa Maria del Fiore 

Foruden de arkitektoniske vid-

undere lod vi os også fornøje 

med det bioteknologiske Firen-

ze. Området Toscana er blandt 

andet kendt for dets udsøgte vi-

ne og aromatiske olivenolier, så 

det var derfor af yderste vigtig-

hed at besøge vingårde og tilhø-

rende analyselaboratorier. Vores 

besøg på Castellani Vine i Pon-

tedera bød på et indblik i den 

forretningsmæssige del af vin-

produktionen, samt den kemiske 

del. Vi så hele produktionen af 

vin, fra vinrankerne til det fær-

dige resultat i flasker og kasser, 

der var klar til at blive shippet til 

resten af verden.  

På vingården 

Det interessante var imidlertid 

de strikse retningslinjer for, 

hvor druerne skal plukkes, 

hvordan vinen skal forarbejdes, 

og hvordan flaskerne skal mær-

kes. Analyselaboratorierne er 

derfor det vigtigste skridt mod 

godkendelsen af et produkt for 

en vinproducent. Chianti Classi-

cos analyselaboratorium i Tar-

vanelle illustrerede netop dette: 

her blev vinene udelukkende 

analyseret for deres kvaliteter, 

såsom hvor druen er plukket, 

indholdet af svovl og andre ke-



mikalier, samt indholdet af po-

lyphenoler. Et tilsvarende analy-

selaboratorium for olivenolie be-

søgte vi i Firenze: Handelskam-

merets analyselaboratorium.  

Her hørte vi især om olivenoli-

ens kvaliteter og fik desuden 

mulighed for at smage på olier 

af forskellig kvalitet – for os 

smagte det hele en anelse af 

bøgetræ, mens forskellen sik-

kert havde været mere signifi-

kant for en trænet olivensma-

ger. 

Det er ikke kun kunst, men også 

videnskab, der har blomstret i 

renæssancens Firenze. Den be-

rømte matematiker og fysiker 

Galileo Galilei har lagt navn til 

det berømte museum for natur-

videnskabens historie i midtby-

en "Museo Galileo”. Med en dyg-

tig guide blev vi ført gennem ti-

dens største opfindelser op til 

nu, deriblandt kikkerten, mikro-

skopet og kortlægningen af den 

nye verden. 
 
Som rejsemål for kommende 

studieture kan Firenze varmt 

anbefales til fagligt såvel som 

socialt interesserede studerende 

og lærere. Byen er letgenkende-

lig med dets skrånende gader, 

som alle fører til mindst én at-

traktion, som du har set før, og 

florentinerne er hjælpsomme 

mennesker – du vil IKKE fare 

vild. Med dets farverige og livli-

ge natteliv, dens gode made og 

søde mennesker, blandet med 

de storslåede og historisk vigti-

ge kulturskatte og de rige mu-

ligheder for oplevelsen af disse 

er Firenze et sikkert rejsemål. 

Bliv ej fortvivlet, hvis du farer 

vild: for vi ved jo, at alle vejer 

fører til Domkirken. 

 

Af Helene og Nanna 2.y 

 

 

 

 

 



 
 
Påskeferie 2-9. april  
 
April 
 
Uge 15 2hf KS4 
 2b,t,u,v,w AT6 
Fre. 13. CU-fest 
Uge 16 2a,m,s,x,y,z AT6 
Tirs. 17. 19:00 1g dramaaften 
Ons. 18.  19:00 Forårskoncert 
Tors. 19. 19:00 Forårskoncert 
Uge 17 1hf studierejse - Berlin 
 1g udvekslingstur - Mirandola 
Tirs. 24. 18:30 1g dramaaften 
 
Fre. 27. 14:00 FG’s fodboldturnering 
 Q-aften 
 
Maj 
Tirs. 1 18:30 1g dramaaften 
Ons.2. 09.45  Modeshow  
Tors. 3. 1g skr. årsprøve 
 
Store Bededag 4. maj 
 
Uge 19 2hf KS eksamensprojekt 
 1hf  historieopgaven 
 
Ons. 9. 1g løbeevent 
Fre. 11. Sidste CU-fest 
Uge 20 1g/2g årsprøver 
Ons. 16. Delvis offentliggørelse af 

eksamen 
 
Kristi Himmelfart 17. maj 
 
Uge 21 Skr. årsprøve/eksamen 
Ons.23. Endelig offentliggørelse af 

eksamen 
 
Pinseferie 28. maj 
 
Juni 
 
Fre.1. 1hf/2g sidste skoledag 
Fre.8. 1g afleverer da-/hi-opgave 
Ons.27. Sidste eksamensdag 
 18:00 2hf/3g gallamiddag 
Tors. 28. 12:00 1g/1hf/2g afslutning i 

klasser 
 13:00 1g/1hf/2g afslutning i 

festsal 
Fre. 29. 9:00 2hf translokation 
 11:00 3g translokation 
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