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Netop i denne tid kæmper 3.g-
eleverne med studieretningsprojek-
tet. Som noget nyt i år kan elever-
ne få vejledning efter, at de har få-
et udleveret opgaveformuleringen. 
Det blev besluttet af de politiske 
partier i Folketinget efter en DGS-
kampagne.  
Elevorganisationen (DGS) påpe-
gede, at de elever, der i hjemmet 

ikke kunne få hjælp til at besvare 
deres store skriftlige opgaver, var 
dårligere stillet end de elever, hvor 
far og mor, tanter og onkler kunne 
give en hjælpende hånd. Det pro-
blem skulle med den nye ordning 
være løst. Alle elever kan nu spør-
ge deres lærer på gymnasiet om, 
hvordan de kommer i gang med 
opgaven og få gode råd, hvis de 
under arbejdet med opgaven går i 
stå. – Når opgaverne er afleveret, 
vil vi spørge både eleverne og læ-
rerne om positive og mindre posi-
tive sider ved den nye måde at 
skrive studieretningsprojektet på. 
Under alle omstændigheder håber 
vi alle, at de fleste 3.g-elever ople-
ver ugen som udfordrende og 
spændende. Erfaringerne fra tidli-
gere år viser da også, at stort set al-
le stolt afleverer deres opgaver til 
tiden, selvom det ikke er blevet til 
meget søvn de sidste nætter. 
Også 2.hf-erne har haft travlt med 
deres større skriftlige opgave, 
selvom den allerede blev afleveret 
sidst i november. 1.g´erne skal til 

at slutte deres grundforløb med af-
sluttende evalueringer i det natur-
videnskabelige grundforløb og al-
men sprogforståelse, og så skal de 
beslutte, om de vil skifte studieret-
ning efter jul. Erfaringen viser, at 
alle får opfyldt deres ønske om 
studieretning, fordi flertallet væl-
ger at blive i den klasse, som de 
blev placeret i fra skoleårets be-
gyndelse. 
Men også 2.g´erne og 1.hf´erne 
skal beslutte sig inden jul, nemlig 
hvilke valgfag, de vil have til næ-
ste år. 
 
Men så bliver det også jul med en 
rigtig lang ferie, og efter jul venter 
forårets højdepunkter med musical 
og lanciersfester, med forårskon-
certer, ekskursioner og meget me-
get andet. Men den tid den glæde. 
 
Rigtig glædelig jul til alle 
 
Peter Kuhlman, rektor  

 

Husk forældrekonsultation for 1g 
mandag d.2. og tirsdag d.3. februar 2009 



Skriftlige terminsprøver foråret 2009 
 

De skriftlige terminsprøver 2009 
finder sted i uge 13 for 2hf, 1hf og 
2g, samt i uge 14 for for 3.g. Der 
er terminsprøve i de fag, der afslut-
tes med skriftlig eksamen til som-
mer. De enkelte prøver kan ses i 
kalenderen i Lectio. 
Det er obligatorisk at deltage i 
terminsprøverne, hvorfor evt. syg-
dom kræver lægeerklæring. 
Ved langt de fleste prøver er det 
tilladt at bruge computer til sin op-
gavebesvarelse.  Skolen har et be-
grænset antal computere, som stil-
les til rådighed efter ansøgning.  
Det tilrådes, at man selv medbrin-

ger egen eller lånt computer.  Ud-
printning foregår via skolens prin-
ter ved hjælp af skolens USB-stik 
eller via egen medbragte printer. 
I januar måned vil alle holdlærere 
få tilmeldingssedler med ud i klas-
serne, så man kan angive, om man 
ønsker at skrive på egen pc eller på 
skole-pc eller i hånden.  Den indi-
viduelle tilkendegivelse er vigtig, 
da der er mellem 180 og 260 ele-
ver til prøve hver af dagene og ens 
lokaleplacering er afhængig af 
brug af computer.  Reglerne for 
computeranvendelse er uddybet i 
Vejledning til eksamen, som alle 

elever får udleveret, og som i øv-
rigt findes på intranettet under ele-
ver/vejledninger. 
 
Der kommer opslag om, hvor man 
kommer til at sidde de forskellige 
dage på opslagstavlen foran ADM 
2.  Der vil blive tildelt nye pladser 
til skriftlig eksamen i maj og juni, 
da betingelserne er lidt anderledes.  
Prøverne starter klokken 9.00 med 
mindre andet er angivet på op-
slagstavlen. For datoer: se Lectio. 
 
Vibeke Hagel-Sørensen, inspektor 

 
 

Større skriftlig opgave i 2hf  og Studieretningsprojektet i 3g 
 

Så har 2hf afleveret deres Større 
skriftlige opgave (SSO) d.20. novem-
ber, og 3g er i fuld sving med at skri-
ve deres Studieretningsprojekt (SRP), 
som skal afleveres torsdag d.18. de-
cember. For hf’erne og deres vejlede-
re har forløbet været ”same procedure 
as usual”, da 2hf’erne kan skrive i 1-3 
fag på mindst B-niveau, og da der er 
afsat en uge til skrivning. For 3g’erne 
har der i forhold til sidste år været et 
lidt ændret skriveforløb. 3g’erne skal 
skrive projektet i 2 fag, hvoraf mindst 
1 skal være et studieretningsfag på A-
niveau, og det øvrige fag skal være et 

andet studieretningsfag på A, B, C-
niveau, dansk eller historie. Projektpe-
rioden er blevet delt op i hhv. 2 og 3 
vejlednings- og skrivedage samt en 
sammenhængende skriveuge, hvor 
eleverne har haft undervisningsfri. 
Opgaven bedømmes både internt af 
vejlederne samt af en ekstern censor, 
og der skal inden d. 20. februar være 
afgivet en karakter for  opgaven. I be-
dømmelsen af opgaven lægges der 
vægt på, at emnebehandlingen er fyl-
destgørende og selvstændig, at frem-
stillingen er klar og præcis, at littera-
turen er anvendt relevant og korrekt, 

og endelig at de rent formelle krav til 
f.eks. henvisninger og citat er opfyldt. 
Vi håber, at alle 2hf’erne har haft en 
positiv oplevelse af forløbet, og at 
3g’erne på nuværende tidspunkt er i 
fuld sving med deres projekt.  
2hf’erne vil få meddelt deres karakte-
rer senest fredag d. 16. januar. 
Vi ønsker alle held og lykke med op-
gaven. 
 
 
 
Ditte Smith, inspektor

 



 
 
Allerførst tusind tak til de hjem, der har ydet et bidrag til Forældrefonden her i efteråret! 
 
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 studievejleder, 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 Forældre-
fondens dueslag.  
 
Glædelig jul! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm 

 
 

Elevrådet 
 

Det er ekstremt vigtigt, at alle ele-
ver ved, hvad elevrådet laver, da 
det er os, der varetager elevernes 
interesser i forhold til ledelse, læ-
rere og DGS (Danske gymnasie-
elevers sammenslutning).  
 
Derfor vil jeg kort gennemgå, hvad 
elevrådet arbejder med og opfordre 
alle til at lytte og give kommenta-
rer til klasserepræsentanterne (fra 
hver jeres klasse). På denne måde 
er det meget lettere for os at for-
bedre skolen. 
Elevrådet på FG er bygget op på 
en hel særlig måde:  
Ved hver skolestart vælges en be-
styrelse, bestyrelsen består af 17 
elever. De 17 elever sidder med i 
alle skolens udvalg (der er nedsat 
en række udvalg, der alle er med til 
at forbedre skolen, for eksempel  
 
 
 
 

AP-udv., økonomi-udv., studieret-
nings-udv. osv.). Det er vigtigt, at 
der sidder elever med i disse ud-
valg, da det er her, det for eksem-
pel bestemmes, hvilke studieret-
ninger der skal udbydes, hvad sko-
lens penge skal bruges til og regler 
for skole arrangementer. Bestyrel-
sen er også dem, der sørger for, at 
vi får lavet alt, hvad der står på vo-
res arbejdsplan.  
6 gange årligt holder vi stormøder. 
Her informeres klasserepræsentan-
terne om bestyrelsens arbejde og 
relevante emner diskuteres.  
Det er klasserepræsentanternes op-
gave at informere deres klasser 
om, hvad der er sket på stormødet. 
På denne måde sikrer vi, at alle bli-
ver informeret om, hvad vi laver i 
elevrådet. 
 
 
 
 
 

Hvis der er nogen, der føler, at de 
ikke får nok information, er man 
velkommen til at kontakte elevrå-
det eller at kigge på vores opslags-
tavle ved studiecenteret. 
Selvom det nogle gange virker 
tungt, er det meget vigtigt at enga-
gere sig i arbejdet omkring elevrå-
det. 
  
Hvis andre har gode ideer til 
kommunikationen er forslag meget 
velkomne. 
 
Line Marie Jakobsen, 3.v 
Elevrådsformand  



Temadag om det amerikanske præsidentvalg 
 
Det amerikanske præsidentvalg i år 
har fyldt usædvanligt meget i me-
diebilledet og i sindene på ver-
densborgere, heriblandt os danske-
re.  Ikke mindst hos eleverne på 
FG  har der været udvist stor inte-
resse, og dels for at indfrie denne, 
men også for at afværge den plat-
teste X-factor lignende persondyr-
kelse, tilrettelagde vi en heldags-
temadag d.1.10.08 med højt range-
rende inviterede gæster, som kun-
ne give eleverne et bredere billede 
af det amerikanske valgsystem og 
valgets temaer.   
 

Dagen startede i festsalen med 
medielæreren Thomas Shultz’ un-
derholdende film om valget, hvor-
efter engelsk- historie-, medie- og 
samfundfagslærere underviste alle 
skolens elever om valgsystemet og 
valgets hovedtemaer. Derefter kom 
gæsterne – Carl Pedersen (Copen-
hagen Business School), Jørgen 
Dragsdahl (journalist, Europahøj-
skolen), Niels Bjerre-Poulsen 
(CBS), David Gress (Jyllands Po-
sten), Eddie Ashbee (CBS), og 
Jørn Brøndal (Syddansk Universi-
tet) – som mødte eleverne både i 
klasseværelset og siden hen samlet 
i en paneldiskussion for hele sko-

len, hvor de bl.a. besvarede 
spørgsmål fra eleverne.  
 
Mange elever kom fra temadagen 
– som vitterligt havde til formål at 
præsentere begge sider af valget – 
med en lidt bedre fornemmelse af 
spektret i valget men helt undgå en 
vis grad af Obama-mania kunne 
man dog ikke. På det tidspunkt 
turde vi endnu ikke tro fuldt ud på, 
at valgresultatet faldt ud som det 
gjorde! 
 
Birgit Heinskou, samfundsfags-
lærer 
Fran Hopenwasser, engelsklærer 

 
 

Efterårskoncert 2008 og brobygningskoncerter 
 
Det er altid med en vis bæven at vi 
kaster os ud i endnu et musikalsk 
efterårsprojekt med kor, solister, 
big band, musikklasser m.v. Stiller 
vi for store krav? Kan vi nå at lære 
det? Bliver vi sikre nok i numrene? 
I år var der yderligere det pres på 
alles skuldre, at vi skulle vælge det 
bedste ud og turnere Hillerød tyndt 
dagen efter efterårskoncerten. Som 
et særligt tema havde vi udvalgt 5 
af Queens mest velegnede numre 
og to dramaelever skulle så koble 
numrene sammen med fiktive 
mails mellem Freddie Mercury og 
hans kæreste. 
Afsted med bus til metodistkirkens 
koloni ved Hønsinge Lyng med 
bagvægsmaleriet af Paradis Have, 
masser af veloplagte sangere og 
instrumentalister og masser af øve-
ri forude. Vi var godt nok i tidsnød 

i år, men fik næsten det hele på 
plads fredag aften, inden alt gik op 
i festmiddag, festtaler, hygge, jam 
og lanciers. Det var meget trætte 
elever, der sad i bussen lørdag 
formiddag og returnerede til Hille-
rød. Stemmerne slidte og bagud 
med søvnen. Genopladte mandag 
tog vi fat på øveriet igen, og med 
professionelle lydmænd var alle 
klar til en forholdsvis velbesøgt 
festsal onsdag aften. Rigtig mange 
gode koncertindslag den aften og 
programmet som sædvanlig bug-
nende med spille- og sangglæde. 
Ingen nævnt og ingen glemt…og 
alligevel Timmo Bayless udgjorde 
en særlig overraskelse ved koncer-
ten, iført Las Vegas kostume og 
publikumsvenlige sange. Næste 
morgen sad der 250 elever i festsa-
len fra Marie Mørk Skole og over-

værede det bedste fra aftenen, og 
herefter drog vi med Adrians tu-
ristbusser til brobygningskoncerter 
i Hillerød. Først på Johannesskolen 
og siden Hillerødsholmskolen. Ik-
ke mindst 1.q og ”Let me entertain 
you” gjorde sig godt og udover 
stor lydhørhed hos publikum, så 
var det en sand fornøjelse at være 
afsted med hjælpsomme og musi-
kalske elever, der skulle levere det 
samme niveau ved tre ens koncer-
ter på samme dag. Til næste år vil 
vi så tænke på at få lavet et fælles-
arrangement, så alle FGs elever og 
ansatte også får hørt, hvad eleverne 
også kan præstere, for det er i al 
ubeskedenhed ganske imponeren-
de. 
 
Musiklærerne på FG 

 
 



Kolbøttefabrikken 
2g gym-event 

 
Kolbøtter, håndstand, balancer, 
rytmiske bevægelser og akrobatik 
er kun nogle af de elementer, alle 
2g elever er blevet præsenteret for 
i idrætstimerne i november og de-
cember måned. Som optakt til 
gymnastikeventen onsdag d.17. 
december har eleverne skullet træ-
ne et gymnastikprogram på ca.15. 
min, som skal præsenteres for de 
andre 2g’ere. I deres program er 
der krav om en tilrettelagt koreo-

grafi, der skal udføres rytmisk og i 
overensstemmelse med musikken, 
samt at alle elever i klassen skal 
have en funktion i programmet , og 
at klassen skal vise, at den kan 
samarbejde. Nøjagtig som til store 
landsdækkende konkurrencer er 
der et dommerpanel på 8 personer, 
der giver klasserne points fra 0-10.  
At dømme efter elevernes aktivi-
tetsniveau og engagement kan da-
gen ikke undgå at blive en succes. 

Og som idrætslærere håber vi, at 
hele processen op til eventen kan 
være med til at styrke nogle af de 
kropskompetencer, som for mange 
elevers vedkommende bliver for-
sømt ved  – i heldigste fald – en 
noget ensidig sportsudøvelse eller 
– i værste fald - for meget stille-
siddende arbejde ved computeren. 
Idrætslærerne på FG 

 
 
 

Besøg fra Freiberg 
 
Den første uge i november havde 
3v tyske elever boende. Tyskerne 
kom fra Freiberg, Sachsen, og var 
alle i gang med en uddannelse der 
svarer til den danske HF. Derfor 
var de også noget ældre end os. 
De ankom mandag aften og virke-
de alle spændte på at se, hvor de 
skulle bo.  
Tirsdag havde Jørgen Kloch lagt 
op til et meget spændende kemi-
modul. Vi lavede forsøg med men-
tos og cola og derefter små kanon-
slag. De tyske drenge fandt især 
kanonslagene meget spændende.  
Tirsdag eftermiddag gik de fleste 
ned for at se Hillerød by, og vi 
sluttede turen af med et hyggeligt 
besøg på ”Café København”. Om 

aftenen var alle, der havde lyst, 
nede og bowle i det lokale bow-
lingcenter.  
Onsdag var OD-dag og 3v lavede 
OD-arbejde, mens de tyske elever 
var i Helsingør og på Louisiana.  
Onsdag aften var alle, inklusiv læ-
rerne, ude at spise på den mexican-
ske restaurant. Dette blev en meget 
hyggelig aften, der blev afsluttet i 
smedjen, hvor der var OD-café. 
Torsdag gik turen til eksperimenta-
riet, hvor alle fandt deres indre le-
gebarn frem. Derefter kørte vi vi-
dere til København, hvor man selv 
måtte gå rundt og kigge. 
Fredag var de tyske elever igen på 
tur alene. De så Roskilde Domkir-

ke og var meget imponerede af 
den.  
Fredag aften var der CU, og ty-
skerne fik et indblik i, hvordan vi 
danske gymnasieelever fester.  
Lørdag morgen klokken ni kørte 
bussen mod Tyskland. Alle tyskere 
nåede ned på stationen, der var dog 
visse danskere, der var blevet un-
der dynen.  
 
Alt i alt har det været en rigtig 
hyggelig uge, og alle elever i .v 
glæder sig meget til forårets tur til 
Berlin, og til at gense vores tyske 
venner.  
Line Jakobsen, 3v     

 



2.b på udveksling i Spanien 
 
Søndag d.16/11 var dagen endelig 
kommet – dagen hvor 2.b sammen 
med vores engelsklærer Lars Visti og 
vores spansklærer Anders Bergholdt 
skulle af sted til Spanien. 
Efter en lang dags rejse nåede vi en-
delig den lille havneby Burriana, ca. 
en times kørsel fra Valencia, hvor vi 
fra bussens vinduer hurtigt fik øje på 
gruppen af spanske gymnasieelever, 
der ventede vores ankomst. Da kom 
nerverne for alvor på prøve – ville det 
mon blive en god uge? Ville vi med 
vores 1 ½ års spanskundervisning 
overhovedet kunne snakke med dem? 
Og hvordan ville det i det hele taget 
blive at flytte ind hos en vildt frem-
med familie i en uge? 
Med nerverne helt ude på tøjet, blev 
vi budt velkommen af den spanske læ-
rer, hvorefter det var på tide at finde 
sammen med de partnere vi havde fået 
tildelt. Da alle havde fundet deres rig-
tige match, blev vi indlogeret hos fa-
milierne, og selvom vi alle var udmat-
tede efter en lang rejsedag, var vi 
mange, hvis sommerfugle i maven 
gjorde noget af et oprør mod at falde 
ordentligt til ro den nat. 
Mandag morgen var det så tid til at 
prøve kræfter med en spansk skole-
time, men fra den forgangne aften var 
der allerede så mange nye indtryk og 
oplevelser, der skulle udveksles mel-
lem os, at koncentrationen omkring 
selve undervisningen ikke ligefrem 
var i højsæde. Resten af eftermidda-
gen stod på rundvisning i Burriana, en 
forholdsvis lille by ned til havet, med 
smalle gader, gamle bygninger, og 
også et appelsinmuseum, da byens 
mange appelsinplantager er en vigtig 
del af byens historie og nuværende 
liv. 
Mandag blev også den første dag hvor 
kulturforskellene for alvor kom til ud-
tryk. Eksempelvis de meget anderle-
des madvaner med et stort varmt mål-
tid kl.15, og så igen kl.22, var for os 
danskere noget af en omvæltning. Og-
så den obligatoriske kop varme mælk 
til morgenmaden blev anledning til et 
par sjove historier om, hvordan man 

nu på mere eller mindre diskret vis 
var sluppet af med denne. 
Tirsdagen stod på en tur til Valencias 
”nye” bydel, hvori man blandt andet 
har samlet byens utrolig store og flotte 
”Oceanográfico” (svarende til Dan-
marks akvarium), og Museu de les 
Ciéncies (svarende til det danske eks-
perimentarium). I Oceanográfico kom 
vi helt tæt på alverdens fisk og havdyr 
samt fugle som blandt andet flamin-
goer. Derefter kunne vi på eksperi-
mentariet både følge og deltage i 
mange forskellige videnskabelige for-
søg.  
Onsdag var det tid til et besøg hos by-
ens sejlerskole, hvilken også blandt 
Burrianas lokalbefolkning er meget 
populær. Den stod både på optimist-
jolle og havkajak, og med blændende 
solskin fra en skyfri himmel, blev by-
ens hit hurtigt et hit hos os også. Den 
noget våde dag afsluttedes med et be-
søg i den lokale kirke, hvor en udstil-
ling om katolsk kunst midlertidigt 
fandt sted. 
Torsdag tog vi endnu en tur til Valen-
cia, hvor vi denne gang så den noget 
ældre bydel. Vi besøgte blandt andet 
rådhuset med tilhørende lokalhistorisk 
museum og et museum for moderne 
spansk kunst. Derefter fik vi lejlighed 
til at udforske byen på egen hånd, og 
for mange betød dette overraskende 
nok shopping. 
Med poserne fulde kunne vi igen tage 
tilbage til Burriana, men dagen slutte-
de ikke der, nogle tog nemlig videre 
til Vila Real for at se landskamp mel-
lem Spanien og Chile.  
Fredag tog vi til bjerglandsbyen Mo-
rella, hvor klimaet var noget koldere 
end hjemme i Burriana. Måleren viste 
ca. 3°, så det var næsten helt ligesom 
at være hjemme i Danmark igen, nu 
havde vi jo ellers lige glædeligt væn-
net os til de omkring 20 °.   I Morella 
gik vi rundt i de små gader, med små 
lokalbutikker og caféer. Der var også 
mulighed for at bestige byens gamle 
rui, og derved få et flot vue ud over de 
spanske bjerge.  
Om aftenen tilbage i Burriana var det 
tid til at aflægge byens diskotek et lil-

le visit. Med alle danskere og spaniere 
samlet blev humøret hurtigt højt, og 
det var vist meget heldigt, at lørdagen 
ikke stod på nogle fastlagte aktivite-
ter, men var afsat til en mere eller 
mindre afslappende dag med værts-
familien. 
For mange bød denne dag på deltagel-
se i Fallas festivalen, som er en vigtig 
tradition, hvor unge piger går på ga-
den i de traditionelle kjoler fra Valen-
cia-regionen.  
De unge piger kaldes så fallera, og går 
optog rundt i byens gader i ført de sto-
re kjoler.  
For spanierne var dette en meget vig-
tig begivenhed, da mange selv deltog i 
optogene, og for os danskere var det 
en stor oplevelse at følge traditionen 
på nært hold. 
 Søndag var det så store rejse-dag, og 
vi skulle mødes på samme parke-
ringsplads som den vi blev sat af på 
for blot en uge siden. Tiden havde flø-
jet af sted, og det var mærkeligt at 
tænke, at vi havde stået her over for 
vidt fremmede mennesker – fremme-
de mennesker, som nu var blevet vo-
res venner. 
Selvom de fleste af os så frem til at 
vende tilbage til Danmark, var det al-
ligevel med en vis klump i halsen, at 
vi nu skulle tage afsked med de rare 
mennesker, der havde taget så godt 
imod os og været med til at gøre vores 
uge i Spanien helt speciel.  
Det var alt i alt en rigtig vellykket tur, 
og vi har alle fået en masse med hjem 
i rygsækken – både gode oplevelser, 
øget sprogkundskaber og glæden ved 
at gense de spanske elever til et for-
håbentligt lige så vellykket besøg her i 
uge 6.  
 
Nicoline Naja Teglbjærg 2.b 



2b i Valencias Oceanográfico 

Efterårskoncert 

 



KALENDEREN 
 

December 
Man.1.  3g udlevering SRP 14:00 
Uge 50 1g AP-test 
Tir. 9. 1hf/2g valgfagsorientering 
Ons.17. 2g gymnastikevent 
Uge 51 1g nv skr. eksamen 
Tor.18. 3g afleverer SRP 14:00 
Fre.19. 9:00 Juleafslutning i klasser 
 10:00 Juleafslutning i festsal 
                
Juleferie  lør d.20.12. - søn d.4.1.(incl.) 
 
Januar 
Uge 2+3 1g nv mdtl. Eksamen 
Ons. 14.  Offentliggørelse af AT-eksamen 
Tor.15. 1hf/2g Job i vidensamfundet 10:00-

11:30 
Fre.16. 3g vejl. for 3g om AT-synopsis 
Uge 4 2g AT6 
 3g AT9 
Tir.20. Q-aften 
Uge 5 1g AT2 
 2g AT6 
 3g AT9 
Tor.29. Generalprøve musical 19:00 
Fre.30. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 
Lør. 31. Musical/lanciers 2hf/3g 19:00 
Søn 1. Musical matiné 14:00 
 
Februar 
Man.2. Forældrekonsultation 1g 
Tir.3. Forældrekonsultation 1g 
Fre.6. 2g afleverer AT-synopsis 14:00 
 
Vinterferie uge 7 
 
 Fre.20. CU-fest 
 
Marts 
Man. 2. 3g afleverer synopsis AT9 
Tor.5. Q-aften 
Man.9. 2hf/3g At søge og blive optaget 
Uge 13 1g AT3 (1a,b,c,s,t,u) 
  

Uge 13 2hf Eksamensprojekt 
 Terminsprøver 1hf /2hf/2g 
Fre.27. CU-fest 
Uge 14 1g AT3 (1m,w,x,y,z) 
 1hf studierejse 
 2hf projekt ksh 
 Terminsprøver 3g 
 
Påskeferie lør. d.4.4. -  man. d.13.4.(incl) 
 
April 
Uge 16 1hf ksh-projekt 
Ons.15. 1g løbeevent 12:00 
Tors.16. Drama i kantinen 19:00 
Fre.17. Skolens fodboldturnering 
 Sidste CU-fest 
Uge 17 2g SRO 
 2hf eksamensprojekt 
Tir. 21. Dramaaften 19:00 
Ons.22. Forårskoncert 19:30 
Tor.23. Forårskoncert 19:30 
Fre.24. Sidste Q-aften 
Uge 18 2g SRO 
Man.27. 2hf afleverer Eksamensprojekt 10:00 
              
Maj 
Fre.1. Fejring af sidste skoledag 14:00 
Ons.6. Sidste skoledag 2hf/3g 

Eksamen offentliggøres 
Uge 21 1hf mini SSO 
Fre.22. Sidste skoledag 2g 
 
Juni 
Uge 23 1g da-/hi-opgave 
Tor.4. 1g afleverer da-/hi-opgave 
 Sidste skoledag 1g/1hf 
Ons.24. Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.25. Afslutning 1g/2g/1hf 13:00 
Fre.26 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
 
August 
Ons. 12. Første skoledag efter ferien 
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