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Skal man vurdere, om Frede-
riksborg Gymnasium og HF er 
en god skole, kan man se på 
søgetallene til de kommende 
1.g-klasser. Her viser det sig, 
at på trods af at årgangene 
gradvist bliver mindre, ja så 
stiger antallet af ansøgere til 
gymnasiet her på skolen.  Det 
kan naturligvis skyldes, at de 
konkurrerende ungdomsuddan-
nelser ikke er så attraktive, og 
at vores skole derfor er det 
mindste onde, når man nu skal 
vælge en ungdomsuddannelse 
efter folkeskolens 9. eller 10. 
klasse. 

 
Heldigvis har vi dokumentation 
for, at Frederiksborg Gymnasi-
um og HF er en god ungdoms-
uddannelse. Frafaldet i de to- 
og treårige uddannelsesforløb 
er nu nede på i gennemsnit 4,8 
% i skoleåret 2011/12. Over-
gangen til de videregående ud-
dannelser viser også et tilfreds-
stillende resultat, hvor 69 % 
med en studentereksamen og 
31 % med en hf-eksamen her 
fra skolen er startet på en uni-
versitetsuddannelse i 2012. De 
resterende elever fordeler sig 
på de mellemlange og de korte 
videregående uddannelser. 
 
Spørger man elever, om de vil 
anbefale Frederiksborg Gymna-
sium og HF til andre, svarer 90 
%, at de vil anbefale skolen. 
Samtidig viser en undervis-
ningsmiljøundersøgelse blandt 
eleverne, at der er et godt soci-
alt sammenhold i klasserne, at 
der er en god stemning på sko-
len, at undervisningen generelt 
er af høj faglig kvalitet, og at 
lærerne er dygtige til at formid-
le det faglige stof. 
 

Så alt i alt kan man konkludere, 
at det ikke er så tosset endda 
for de unge at vælge en ung-
domsuddannelse her på Frede-
riksborg Gymnasium og HF. 
 
Det betyder ikke, at vi som læ-
rere og ledelse læner os tilbage 
og siger, at det går da rigtigt 
godt. Nej, en god skole kan al-
tid blive en tak bedre. Derfor 
har vi også sat en lang række 
udviklingsprojekter i gang, der 
skal fremme kvaliteten af un-
dervisningen og af de mange 
aktiviteter uden for selve un-
dervisningen. Vi sikrer samti-
dig, at der er ekstra udfordrin-
ger til elever med særlige talen-
ter og støtte til elever med sær-
lige udfordringer i uddannelses-
forløbet. 
 
På den måde vil vi fastholde, at 
Frederiksborg Gymnasium og 
HF fortsat skal rumme attrakti-
ve studieforberedende ung-
domsuddannelser til unge i Hil-
lerød og skolens opland. 
 
Peter Kuhlman, rektor 

 
 

 

Husk at komme til  
Forårskoncert på FG 
d. 23. og 24.april kl. 19.00  
i festsalen 



  Kvalitetssikring    

Evaluering af grundforløbet i 1.g. 2012 

Som led i skolens 
kvalitetssikring har alle 
elever evalueret undervis-
ningen i de enkelte fag i 
januar måned. Samtidig har 
alle 1g-klasserne evalueret 
deres grundforløb, hvilket 
svarer til uddannelsens første 
semester. Både evalu-
eringerne i enkeltfagene 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 
overgangen fra folkeskole til 
gymnasium, hvordan fagene 
har arbejdet sammen, 
arbejdet med elevernes 
kompetenceudvikling og soci-
ale og faglige trivsel, deres 
brug af lectio som 

administrativ og pædagogisk 
platform, det skriftlige 
arbejde og de tværgående 
fag som Almen sprog-
forståelse (AP) og 
Naturvidenskabeligt grund-
forløb (NV) samt deres 
anvendelse af skolens 
Studiecenter 

Evalueringen af grundforløbet 
er generelt positiv.  

Generelt er eleverne glade 
for grundforløbet, og synes at 
de oplever et samarbejde 
mellem fagene, og at 
grundforløbsfagene Almen 
Sprogforståelse og Natur-
videnskabeligt Grundforløb 
har været interessante og 
brugbare. 

Omkring halvdelen af 
eleverne oplever overgangen 
fra folkeskole til gymnasium 
som svær især i fagene 
matematik og fysik. På den 
baggrund planlægger skolen 

da også et større 
brobygnings-forsøgs-projekt 
mellem folkeskole og 
gymnasium, således at 
overgangen mellem de to 
skoleformer gøres lettere. 

I forbindelse med skolens 
studiecenter – bibliotek – 
svarer 70% af eleverne, at de 
har brugt Studiecenteret i 
løbet af det første semester, 
og det er da positivt, at 
eleverne anvender dette 
videnscenter naturligt.  
Samme antal elever udnytter 
Denstoredanske.dk som 
opslagsværk og nøjes altså 
ikke med diverse Wikiés, 
hvilket jo også viser en vis 
studieegnethed 

Evalueringerne bliver brugt af 
såvel lærere, team, ledelse, 
studiecenterleder som udvalg 
til at revidere det kommende 
skoleårs grundforløb som led 
i skolens samlede 
kvalitetsarbejde

Ditte Smith, pæd. leder 

     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. Fonden bygger 
på bidrag fra forældrene. 

Støtten ydes typisk i form af 
rentefrie lån. Desuden har 
Forældrefonden mulighed for 
at uddele et antal legater. 

Du kan støtte ved at 
indbetale et beløb på konto 
nr. 2276-0100067529 i 
Nordea eller konto nr. 9570-
16733741 i Danske Bank.  

Hvis du vil søge hjælp fra 
Forældrefonden, kan du 
enten henvende dig til mig 
på skolen, på tlf.49 21 96 03 
eller sende en mail til: anne-
vibeke.bjergstroem 
@skolekom.dk 

Du kan downloade et an-
søgningsskema fra skolens 
hjemmeside: http://www.fre
deriksborg-gymhf.dk (se 
under: elev - lån og legat). 

Vi er taknemmelige for 
ethvert bidrag! 

Anne-Vibeke Bjergstrøm, 
daglig leder af 
Forældrefonde

http://www.frederiksborg-gymhf.dk/
http://www.frederiksborg-gymhf.dk/
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Eksamensafvikling 
Onsdag den 22. maj 2013 
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 en sjælden gang 
bliver blandet – således at der 
ligger mundtlige eksamener i 
mellem de skriftlige. Typisk – 
men ikke altid – er det faget 
Amen Studieforberedelse, der 
eksamineres i imellem de 
skriftlige eksamener. 

Det er Ministeriet for Børn og 
Uddannelse (MBU), der 
bestemmer 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 
skal følgende betingelse være 
opfyldt: 
1. Alle skal op i Almen 

Studieforberedelse 
2. Alle skal have mindst tre 

karakterer fra skriftlige 
eksaminer på eksamens-
beviset 

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 
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svar på klagen sendes 
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 placeret sidst i 
april og begyndelsen af maj 
 
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 
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 
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 fredag 
19.april. Skriv til JK på 
lectio (angiv navn, klasse og 
mobilnummer, så vil du 
modtage en tilbagemelding 
sidst i april med mødetider 
samt lokale. 
 
  
 
HUSK – det er DIG, der er 
hovedpersonen!!!! 
 
  
Jørgen Kloch, lærer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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! 



                       Kulturnyt 
  

 

Forårsudstilling 
Billedkunst- og design-
holdene udstiller i uge 17 
(22.-4-26.4.) deres arbejde 
på rød gang i hoved-
bygningen og på gangene i 
den nye bygning i uge 16.  
 
Udstillingen viser eksempler 
på praktisk arbejde fra 

undervisningen, og som 
noget helt nyt udstilles 
elementer af holdenes 
eksamensprojekter også. 
Deltagerne i frivillig billed-
kunst og andre interesserede 
er også inviteret til at del-
tage i udstillingen med for 
eksempel maleri, tegning, 

fotos, grafik osv. Alle er 
velkomne til at deltage! 
 
Ophængning skal aftales 
med din design- eller billed-
kunstlærer på Lectio. 
 
Billedkunstlærerne 

Forårskoncert 23. og 24.april 
En af Frederiksborg Gymna-
sium og HFs forårsbebudere 
er de to forårskoncerter, vi 
afholder henholdsvis tirsdag 
d.23. april kl.19.00 og 
onsdag d. 24. april kl. 19.00 i 
Festsalen. Onsdag vil der 
efter koncerten være en 
ekstrakoncert i kantinen, 
hvor der vil blive serveret øl 

og vand, skrålet til fælles-
sang - skolens Big Band med 
solister vil underholde med 
årets tophits fra efterårs-
koncert og musical. Udover 
at det er et tilløbsstykke 
begge aftener, så er det en 
enestående chance for at hø-
re, 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 på FG 

1auvxy dramaaften på FG 
 
 
Tirsdag 16. april kl. 18.30.   
Tiderne er cirka tider! 
Den østlige dør i skolegården 
vil være åben mellem 18.10-
18.28, samt ml. 
forestillingerne. 
 
Program: 
Kl. 18.30. Lokale 134. 
”Gravøl” af Orla Klausen. 
Pernille 1u, Anja og Helena 
1x. 
 
Kl. 18.50. Lokale 134. 
”Krig” af Camilla Wargo 
Breakling. Frederik K og 
Maria 1a 
 
Kl. 19.00. Lokale 134. 
”Slangeham og brune 
bjørne” af Andreas Garfield. 
Adam og Oscar 1a. 
 

Kl. 19.15. Lokale 134. 
”Kæmpe for noget” fra 
”Undskyld” af Camilla Wargo 
Breakling. Camilla og Embla 
1u. 
 
Kl. 19.25. Lokale 134. 
”Biblen - Kain og Abel” ud fra 
videoen med Rune Klan. 
Anne-Marie og Ida 1y. 
 
Kl. 19.40. Lokale 134 
”Et dukkehjem” af Henrik 
Ibsen. Caroline og Karen 1u. 
 
Kl. 19.55. Lokale 134. 
”Winnie og Karinas 
brevkasse”.  Marie B.1a og 
Johanne 1y. 
 
Kl. 20.05. Lokale 134. 
”Brasilien” af Kasper Hoff. 
Frederik og Muzaffer 1y. 
 

Kl. 20.20. Lokale 134. 
”Undskyld” af Camilla Wargo 
Breakling. Katrine, Karoline 
og Michelle A 1u 
 
Kl. 20.35. Lokale 134.  
”Polterabend” af Willy 
Russell. Michelle 1a, Cecilie, 
Hannah og Thea 1v. 
 
Kl. 20.55. Lokale 134. 
”Elsket og savnet” af Henrik 
Prip. Line og Marie J. 1u. 
 
Kl. 21.10. Lokale 134.  
”Alle dine ønsker” af David 
Simpatico. Max & Samuel 
1u.              
    
Tiderne er cirka tider!   
Gratis entré.      
God fornøjelse MKH. 
1auvxy/Lone

 



Studietur: 2.n. i Dublin
Det var ikke ligefrem optimisme, 
der fyldte lokalet, da lærerne 
præsenterede studieturens de-
stination, Dublin, for klassen 
2.n.  Mange forestillede sig Dub-
lin, og Irland generelt, som et 
koldt, gråt og regnfuldt sted 
fyldt med folk med nærmest 
uforståelig engelsk accent. For-
domme var der mange af, men 
vi tog helt fejl. 

Selv om klokken kun var lidt i 
syv, da vi mødtes mandag mor-
gen i Kastrup lufthavn, havde 
smil og optimisme dog alligevel 
fundet frem til 2.n. Alle stod 
spændte med de grå studietrø-
jer på og så frem til en uge 
sammen i en fremmed storby. 

Allerede et par timer efter vi var 
landet, tog vi hul på ugens pro-
gram. Første punkt var en rund-
tur med historikeren, Larkin, 
hvor vi besøgte monumenter, 
bygninger og andre spor fra re-
volutionen i 1916, der var start-
skuddet til, at Irland senere løs-
rev sig fra England og blev det 

Irland, vi kender i dag. 

 Resten af ugen bestod af en 
god blanding af fritid, hvor vi 
kunne udforske Dublin på egen 
hånd, og fællesture. På en af 
fællesturene besøgte vi “Wick-
low Mountains” og “Glenda-
lough”, som er naturområder en 
times kørsel uden for Dublin. 
Her gik vi ture i de smukkeste, 
irske omgivelser i bragende sol-
skin og spiste frokost.  

Da 2.n er en medieklasse, gik 
en anden af turene til en irsk 
TV-station. Her fik vi en rund-
visning, hvor vi bl.a. så Nordeu-
ropas største og mest moderne 
studie og fik et indblik i, hvor-
dan en moderne TV-station fun-
gerer.  

Eftersom vi var af sted med me-
diefag og engelsk, havde vi også 
til opgave at producere en film 
over en engelsk novelle, der fo-
regår i Dublin. Vi var inddelt i 
små grupper, der hver især 
skulle komme med et bud på, 
hvordan vi ville adaptere novel-

len til en kortfilm. En kreativ 
måde at arbejde med de to fag 
på og en opgave, der også viste 
sig at være mere udfordrende 
end først antaget.  

Selvfølgelig var turen også an-
det end historiske bygninger, 
gåture og filmproducering. Afte-
nerne blev brugt i Dublins æld-
ste og meget charmerende om-
råde, Tempel Bar. Tempel Bar er 
fyldt med små, hyggelige og 
ærke-irske pubs, der hver dag 
er propfyldt med folk i alle al-
dre, som er ude for at hygge 
sig, drikke Guinness (øllen, der 
er irernes stolthed) og skråle 
med på U2, leveret af pubber-
nes egne bands. Altså et rigtig 
god sted at opleve lidt af den ir-
ske ånd.   

Studieturen til Dublin har uden 
tvivl været et af højdepunkterne 
i vores gymnasietid - indtil vide-
re. Det eneste negative vi kan 
sige er, at fem dage er alt for 
lidt. Vi kunne sagtens have 
brugt et par dage mere - så 
havde vi i øvrigt også været der 

til St. Patricks 
Day - men alt i 
alt en fantastisk 
tur, som har 
styrket klassens 
sammenhold.  

Af Jacob og 

Emilie, 2n. 

 

 

 

 



  
Kalender FG april-juni 

 
  
 
 
April 
 
Uge 15 2hf KS4 
 1b, d, m, s, t, w, z AT3 
 
Fre. 12. CU-fest 
 
Uge 16 2a, n, t, u, v AT6 
 
Uge 17 1p 0g 1r studierejse  
 2b, m, s, w, x, y, z AT6 
 Forårsudstilling, K-bygning 
  
Tirs. 23. Filmklub 
 Forårskoncert kl.19.00 
 
Ons. 24. Forårskoncert kl.19.00 
 
Uge 18 trækning af spørgsmål til KS 
 
Store Bededag 26.april 
 
Maj 
 
Fre. 3. FG’s fodboldturnering 
 Q Grill-aften 
 
Uge 19 2hf KS eksamensprojekt 
 1hf  historieopgaven 
 
Ons. 8. Løbeevent for 1.g. 
 Sidste CU-fest 
 
 
Kristi Himmelfart 9.maj 
 
Uge 20 1g/2g årsprøver 
 
Ons. 15. Delvis offentliggørelse af 

eksamen 
 
 Fre. 17. Fejring af sidste skoledag 

2hf/3g 
 
Uge 21 Skr. årsprøve/eksamen 
 
Ons.22. Endelig offentliggørelse af 

eksamen 
 Sidste skoledag for 2.hf/ 3.g 
 
2. Pinsedag 20.maj 

 
Uge 22 
Tirs.28. Sidste skoledag for 1hf 
 
Fre.31. Sidste skoledag for 2g 
 
Juni 
 
Uge 23 
 
Fre.7. 1g sidste skoledag 
 1g afleverer da-/hi-opgave 
 
Uge 26 
 
Ons.26. Sidste eksamensdag 
 18:00 2hf/3g gallamiddag 
 
Tors. 27. 12:00 1g/1hf/2g afslutning i 

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

festsal 
 
Fre. 28. 9:00 2hf translokation 
 11:00 3g translokation 
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