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I begyndelsen af november afholdt 
skolen en længe forberedt klima-
konference med elever fra en lang 
række europæiske kontaktskoler. 
Eleverne var inddelt i grupper, der 
hver repræsenterede et land, FN el-
ler en NGO. I løbet af ugen bølge-
de forhandlingerne frem og tilbage 
om formuleringerne i en internati-
onal klimaaftale. Til sidst lykkedes 
det at få landene til at underskrive 
en aftale, selvom det holdt hårdt 
med USA indtil sidste minut. Afta-
len er uden tvivl mere ambitiøs end 
den aftale, der opnås i København 
her i december - desværre. Udover 
at sætte sig ind i et bestemt lands 
eller en bestemt organisations stra-

tegi fik eleverne meget ud af at ar-
bejde sammen med elever fra de 
forskellige udenlandske skoler. 
Ugen var planlagt med faglige 
ekskursioner, udflugt til Køben-
havn og en afslutningsfest. Forhå-
bentligt har de deltagende elever 
haft glæde af ugen, og ugen har 
uden tvivl bidraget til elevernes in-
terkulturelle kompetence. 
 
Kommunalvalget den 17. novem-
ber aftvang ikke eleverne den store 
interesse. Elevernes café-udvalg – 
Q – ville ikke arrangere en aften 
med politisk paneldebat for, som 
de sagde, der kommer ingen elever 
en sådan aften. – Skolens ledelse 
fik samtidig en henvendelse fra 
Statsministeriet, om skolen var in-
teresseret i et besøg af statsmini-
steren. Man siger jo ikke nej til et 
sådant besøg, der ville gøre det 
muligt for eleverne at stille 
spørgsmål om den finansielle kri-
se, Afghanistan, klimatopmødet 
med mere. Der var dog den hage 
ved besøget, at Venstres borgme-
sterkandidat Klaus Markussen og-
så skulle have mulighed for at tale 
til eleverne. Ledelsens vurdering 
var, at det til trods for deltagelsen 
af Klaus Markussen var en ople-
velse for eleverne at møde statsmi-
nisteren. Den beslutning satte be-

stemt sindene i kog på skolen og i 
byen. Eleverne arrangerede et al-
ternativt valgmøde i spisefrikvarte-
ret, og forældre skrev vrede mails 
til rektor og skolens bestyrelse. 
Men man kan da sige, at der kom 
gang i den politiske debat blandt 
eleverne på skolen – og det var rig-
tigt godt. Og endelig er der ikke 
noget, der tyder på, at statsministe-
rens besøg har rykket væsentligt på 
valgresultatet i Hillerød, da borg-
mesteren jo som bekendt fortsæt-
ter, og en konservativ kandidat 
blev 1. viceborgmester. Begge har 
i øvrigt sæde i skolens bestyrelse. 
 
Et rigtigt dejligt og aktivt efterår er 
nu ved at rinde ud. HF´erne har af-
leveret deres større skriftlige opga-
ve, og 3.g´erne har haft sved på 
panden, mens de lige op til julefe-
rien har skrevet deres studieret-
ningsprojekt. Og efter afleveringen 
af dette projekt og en hyggelig ju-
leafslutning for alle elever og an-
satte på FG, kan man se frem til en 
glædelig jul med 14 dages velfor-
tjent ferie. 
 
God jul og godt nytår til alle. 
 
Peter Kuhlman 

 

Husk forældrekonsultation for 1g 
mandag d.1. og tirsdag d.2. februar 2010 



Skriftlige terminsprøver foråret 2010 
 

De skriftlige terminsprøver 2010 fin-
der sted i uge 10 for 2hf, 1hf og 2g, 
samt i uge 11 for 3.g. Der er termins-
prøve i de fag, der afsluttes med 
skriftlig eksamen til sommer. De en-
kelte prøver kan ses i kalenderen i 
Lectio. 
Det er obligatorisk at deltage i ter-
minsprøverne, hvorfor evt. sygdom 
kræver lægeerklæring. 
Ved langt de fleste prøver er det til-
ladt at bruge computer til sin opgave-
besvarelse.  Skolen har et begrænset 
antal computere, som stilles til rådig-
hed efter ansøgning.  Det tilrådes, at 
man selv medbringer egen eller lånt 

computer.  Udprintning foregår via 
skolens printer ved hjælp af skolens 
USB-stik eller via egen medbragte 
printer. 
I januar måned vil alle holdlærere få 
tilmeldingssedler med ud i klasserne, 
så man kan angive, om man ønsker at 
skrive på egen pc eller på skole-pc el-
ler i hånden.  Den individuelle tilken-
degivelse er vigtig, da der er mellem 
180 og 260 elever til prøve hver af 
dagene og ens lokaleplacering er af-
hængig af brug af computer.  Regler-
ne for computeranvendelse er uddybet 
i Vejledning til eksamen, som alle ele-
ver får udleveret, og som i øvrigt fin-

des på intranettet under ele-
ver/vejledninger. 
 
Der kommer oversigter i lectio om, 
hvor man kommer til at sidde de for-
skellige dage. Der vil blive tildelt nye 
pladser til skriftlig eksamen i maj og 
juni, da betingelserne er lidt anderle-
des.  Prøverne starter klokken 9.00 
med mindre andet er angivet. For da-
toer se i oversigten på Lectio. 
 
Vibeke Hagel-Sørensen, inspektor 

 
 

Større skriftlig opgave i 2hf  og Studieretningsprojektet i 3g 
 

Så har 2hf afleveret deres Større 
skriftlige opgave (SSO) d. 13. no-
vember, og 3g er i fuld sving med at 
skrive deres Studieretningsprojekt 
(SRP), som skal afleveres torsdag 
d.17. december. 2hf’erne kan skrive i 
1-3 fag på mindst B-niveau, og  for 
dem er der afsat en uge til skrivning. 
3g’erne kan skrive projektet i 2 fag, 
medmindre andet er godkendt af rek-
tor,  hvoraf mindst 1 skal være et stu-
dieretningsfag på A-niveau, og det øv-
rige fag kan være et hvilket som helst 
andet fag på mindst B-niveau. Pro-

jektperioden består af 2 indledende 
vejledningsdage og 2 sammenhæn-
gende skriveuger, hvor der er planlagt 
yderligere 2 vejledningsdage i første 
uge. Opgaven bedømmes både internt 
af vejlederne samt af en ekstern cen-
sor, og der skal inden d. 26. februar 
være afgivet en karakter for opgaven. 
I bedømmelsen 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 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.  
Glædelig jul! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm 



Fysikolympiade 2010 
Tilbage i november deltog jeg 
sammen med 5 andre af 3.g fysik-
holdets 8 elever (☺) i den indle-
dende runde til fysikolympiaden 
2010. Opgaverne lå på et lidt høje-
re niveau, end vi var vant til i den 
normale undervisning, men ikke 
noget uoverkommeligt. Derimod 
var det en – spændende er nok det 
forkerte ord for en 3 timers teore-
tisk fysikprøve – udfordrende op-
levelse og et velkomment alterna-
tiv til den normale, efterhånden lidt 
ensformige undervisning. 

Klarer man den første runde godt, 
så godt at ens besvarelse er blandt 
de ca. 30 bedste i Danmark - i år 
gik 34 videre, men det varierer fra 
år til år -, inviteres man til næste 
runde af konkurrencen i Køben-
havn. Arrangementet finder sted 
over to dage, fredag til lørdag, 
hvilket godt nok betyder, at man 
må stå tidligt op om lørdagen 
(argh!), samt at man må ’ofre’ de 
fleste af fredagens moduler – også 
meget uheldigt. Heldigvis for mig 
var min besvarelse blandt de 34 
bedste, idet jeg fik ”90%”, hvor 

grænsen gik ved lidt under 70%, 
og jeg kunne ikke se nogen grund 
til ikke at forsøge næste runde og-
så, om ikke andet så bare for ople-
velsen. 

Fredagens program startede med 
en 3-timers teoretisk prøve, der var 
en hel del sværere end den indle-
dende prøve. Jeg havde selv ret 
svært ved, hvis ikke alle, så de fle-
ste af opgaverne, men jeg var hel-
digvis ikke den eneste. Det faglige 
indhold var det samme som til stu-
dentereksamen i fysik højt niveau, 
men det var nok mere de komplek-
se scenarier, der gjorde det svært at 
bestemme, hvilke fysiske størrelser 
og regler man skulle tage med, og 
ikke mindst hvilke matematiske 
tilgange der gav mest mening i 
sammenhængen. Opgaven skulle i 
øvrigt besvares i hånden. 

Heldigvis var der også andet end 
lange prøver på programmet - 
selvom lørdag morgen også blev 
skudt i gang med en 2-timers eks-
perimentbaseret prøve, bl.a. god - 
og gratis - bespisning, gode lange 

pauser samt besøg, forelæsninger 
og rundvisninger af forskellige for-
skere og professorer – alt sammen 
på et højt fagligt niveau.  

Ja, det blev lidt nørdet til sidst, og 
man skal nok have en vis interesse 
for fysik, hvis man vil have noget 
ud af det, men for mig var det alt i 
alt en spændende og ikke mindst 
lærerig oplevelse. 

Derudover endte det med, at min 
besvarelse af de to prøver var 
blandt de 12 bedste, og jeg er gået 
videre til 4 weekenders ”intensiv 
træning” på DTU, i Århus og på 
Sorø i januar-februar-marts, som 
optakt til den endelige udtagelse af 
de 5, der skal repræsentere Dan-
mark i den internationale fysik- 
olympiade. Inden da er jeg godt 
nok sat til at læse 20 kapitler i en 
1600 sider tyk universitetsniveau-
fysikbog på engelsk (University 
Physics)... 

Kasper G. Hvid, 3x

 

 

 

 

 

 



En sproglig tsunami 
2m i Europa-Parlamentet 

 
Der er store forskelle på EU’s 27 
medlemslande. Og EU’s 23 offici-
elle sprog er mildest talt meget for-
skellige. Men derfor kan man godt 
have en fælles følelse af at være 
europæer. Det var én af de ting, 
der kom frem, da 562 elever fra 
EU-landene – og heraf 22 elever 
fra 2.m på Frederiksborg Gymna-
sium og hf – den 23. oktober til-
bragte en arbejdsdag sammen i Eu-
ropa-Parlamentet i Strasbourg. 
 
73 pct. af de 562 elever tilkende-
gav, at de følte sig som europæere; 
14 pct. havde ikke denne følelse, 
og 13 pct. var i tvivl. Resultatet 
fremkom, da eleverne sad i Plenar-
salen i Strasbourg, som til daglig 
rummer de 736 medlemmer af Eu-
ropa-Parlamentet. Ved at bruge det 
afstemningsanlæg, som parlamen-
tarikerne bruger til daglig, kunne 
man få en præcis holdningstilken-
degivelse til spørgsmål knyttet til 
EU. 
 De 562 elever og 65 lærere 
kom fra 22 af EU’s 27 medlems-

lande, og de deltog i en årlig tilba-
gevendende begivenhed arrangeret 
af Europa-Parlamentet ved navn 
Euroscola. Bag dette navn gemmer 
sig en workshop, der har til formål 
at give unge fra EU’s medlemslan-
de mulighed for at møde hinanden 
og diskutere deres syn på samar-
bejdet inden for EU. Euroscola 
støtter desuden de deltagende ele-
ver økonomisk, og for 2.m’s ved-
kommende betød det, at de tre da-
ges ophold i Strasbourg inkl. rejsen 
kunne gøres for under 500 kr. 
 Programmet for dagen var om-
fattende og indeholdt – ud over 
den nævnte holdningstilkendegi-
velse - en orientering om Parla-
mentets baggrund og arbejde, 
spørgsmål og debat, en kort præ-
sentation af de 22 deltagende sko-
ler, gruppedrøftelser og diskussion 
i Plenarsalen af konkrete forslag 
udformet i grupperne og med efter-
følgende afstemninger. Flere af 
gruppernes forslag gav en del de-
bat, inden de efterfølgende blev sat 
til afstemning. Det gjaldt bl.a. et 

forslag om en ens opbygning af 
undervisningen i folkeskole og 
gymnasium i alle EU-lande, så 
man efterfølgende uden problemer 
kunne fortsætte sin undervisning 
på et andet EU-lands universiteter. 
Afstemningen viste, at 51 pct. gik 
ind for forslaget, 23 pct. var imod, 
og 26 pct. var i tvivl. 
 
Babylonsk sprogforvirring 
Elevernes indlæg foregik på en-
gelsk, fransk eller tysk, og via ho-
vedtelefoner kunne man få simul-
tantolkning mellem de tre sprog. I 
pauserne var der derimod baby-
lonsk sprogforvirring, og da de 22 
elever fra FG var de eneste danske-
re, var det en nødvendighed at slå 
over i et af de tre fremmedsprog 
for at komme i kontakt med andre. 
Og på samme måde havde elever-
ne det fra f.eks. Estland, Spanien, 
Bulgarien, Sverige, Grækenland, 
Belgien, Rumænien og Holland.

 

  
 
 



En skriftlig quiz i frokostpausen 
satte problemet på spidsen, da 
spørgsmålene og svarmulighederne 
var formuleret på forskellige 
sprog. Det krævede, at man kom i 
kontakt med en græker, ester, hol-
lænder osv. for at få at vide, hvad 
der stod i spørgsmålet og de tilhø-
rende svarmuligheder. 
 I det daglige arbejde i Europa-
Parlamentet kan alle parlamentari-
kere tale deres modersmål under 
debatterne, og der tolkes mellem 
de 23 sprog. På deres egen måde 
fik eleverne altså en fornemmelse 
af, hvordan det er at begå sig i et 
sprogligt mangfoldigt miljø. Under 
ét beherskede eleverne dog enten 
engelsk, tysk eller fransk så godt, 
at forhandlingerne foregik uden de 
store sproglige vanskeligheder. 
Man kunne derfor også forvente, at 
de var positive over for at reducere 

arbejdssproget i parlamentet til ét 
sprog (fx engelsk eller fransk). 
Men det var ikke tilfældet. I den 
indledende holdningstilkendegi-
velse blev spørgsmålet rejst, men 
hovedparten (78 pct.) var imod, 
kun 18 pct. gik ind for forslaget, 
og 4 pct. var i tvivl. I flere indlæg i 
løbet af dagen blev det sagt, at tan-
ken med Europa-Parlamentet og 
EU er at skabe enhed gennem for-
skellighed. Og hvad den sproglige 
side af sagen angår, blev det be-
kræftet af eleverne. 
 
En by i grænselandet 
Mens fredag den 23. oktober blev 
brugt i Europa-Parlamentet, brugte 
2.m dagen før og efter til at stifte 
nærmere kendskab med Stras-
bourg, som er meget andet og mere 
end hjemsted for Europa-
Parlamentet. Byen er den vigtigste 

by i det nordøstlige hjørne af 
Frankrig – Alsace – på grænsen til 
Tyskland, og i løbet af historien 
har den ikke mindre end syv gange 
skiftet mellem at være en del af 
hhv. Frankrig og Tyskland. Og det 
har sat sine spor både kulturelt og 
arkitektonisk. Byens historiske by-
kerne med snoede gader og gamle 
borgerhuse er omgivet af floder, og 
fra alle sider kan man se den im-
ponerende gotiske katedral. Det er 
ikke sært, at bykernen er erklæret 
en del af verdens kulturarv af Une-
sco. 
 Gennem ekskursioner og op-
gaveløsning i grupper fik eleverne 
et indtryk af byen, og rent sprog-
ligt fik de mulighed for ikke kun at 
begå sig på engelsk, men også på 
tysk og fransk.  
Mogens Høyrup, samfundsfags-
lærer 

 
Juvenes translatores  

 
Den Europæiske Union er en gi-
gantisk organisation – og der er 
meget information, der skal rundt 
til repræsentanterne og andre i de 
lande, de repræsenterer. Det er et 
princip inden for EU, at alle borge-
re i Unionen er i stand til at finde 
information om deres rettigheder 
og samfund på deres eget sprog, og 
til dette skal bruges sprogkyndige. 
Ikke kun tolke, der oversætter 
mundtligt, men også oversættere, 
der tager sig af det skriftlige. Der 
er 23 officielle sprog inden for EU, 
så det kræver sit at få alting gjort 
tilgængeligt.  
Dette er noget meget få mennesker 
tænker over i deres hverdag. Og 
derfor er det vigtigt at skabe op-
mærksomhed omkring oversættel-
se som erhverv. For at gøre det, 

har den Europæiske Kommission 
skabt Juvenes Translatores, en 
oversættelseskonkurrence for 17-
årige fra alle lande. Man vælger 
selv, hvilke af de europæiske 
sprog, man vil oversætte til og fra, 
og Kommissionens oversættere 
vælger en vinder fra hvert land. 
Alene Danmark havde 14 skoler 
opstillet, med fem elever fra hver – 
så konkurrencen er stor, og kompe-
tencerne mange.  
Jeg selv blev udvalgt, fordi jeg er 
tosproget og har en interesse i 
sprogfag, og noget lignende gjorde 
sig gældende for de fire andre 
FG’ere: Nikolaj, Stine og Trine fra 
2.s og Sara fra 2.x. Tre af os over-
satte fra engelsk til dansk, og de to 
andre fra tysk til dansk. Tirsdag 
den 24. november, på samme tid 

som alle andre deltagere, fik vi en 
sides tekst, der skulle oversættes, 
og to timer til at gøre det – i hån-
den! Inge Mynster-Nielsen stod for 
organisering, moralsk opbakning 
og chokolade før og under de to 
hektiske timer. 
Først i februar får vi navnet på den 
endelige vinder – teksten i år hand-
lede om EU's institutioner, og 
hvordan de har udviklet sig siden 
organisationens begyndelse. Det 
var ikke let at få greb om teksten, 
men vi gjorde vores bedste – så der 
er håb om, at vinderen, der får lov 
til at rejse til Bruxelles til foråret 
og modtage sit diplom, kan være 
en elev fra Frederiksborg Gymna-
sium og HF! 
Charlotte J. Fabricius, 2.b 

 



Gymnastik på tværs 
 
Mens 3.g’erne sad og svedte over 
Studieretningsprojektet, fik 
2g’erne onsdag d.9. december sved 
på panden ved den årlige gymna-
stikevent. I idrætsfaget på FG an-
ser vi det for vigtigt at præsentere 
eleverne for et bredt udsnit af 
idrætsdiscipliner, - ikke mindst 
nogle af de discipliner som elever-
ne sjældent eller aldrig har stiftet 
bekendtskab med i Folkeskolen el-
ler i den frivillige idræt, og blandt 
dem hører gymnastikken. Mange 
af vores elever har aldrig hverken 
deltaget i eller overværet en tradi-

tionel dansk gymnastik-
konkurrence, og det er så det, vi 
prøver at råde bod på med gymna-
stikeventen. 
Onsdag kl.12.00 stillede alle 
2g’erne klassevis op til indmarch i 
festsalen og efter rektors velkomst 
gik turneringen i gang. Eleverne 
har i idrætsundervisningen de sid-
ste par måneder arbejdet intenst 
med deres opvisning, og det skor-
tede ikke på fantasi og engagement 
i de flotte præsentationer. Der blev 
som temaer arbejdet med alt lige 
fra tidsmaskinen, en hyldest til Mi-

chael Jacksons Black and White, 
en tur på safari i Afrika, indlæg i 
diskussionen om krig og vold, en 
dag i skolegården til årstidernes 
skiften, mens de gymnastiske ud-
tryk bestod af rytmiske sammen-
sætninger, spring, stomp, battle, 
funk, akrobatik etc.  
Det blev en meget flot, aktiv og 
humørfyldt turnering, hvor 2x løb 
med sejren, 25,8 points og guld-
medaljerne, mens 2s og 2z løb med 
hhv. sølv- og bronze-medaljerne. 
Idrætslærerne

 
Musik som brobygning 

 
Efter en week-ends hård øvning 
drog FG’s musikhold og frivillige 
idræt med tour-bus, professionel 

lydmand og posen fuld af swin-
gende vokal og big-band ud til Hil-
lerøds folkeskoler for at præsentere 

de kommende gymnasieelever for 
musiklivet på skolen. 
Musiklærerne 

 

 

 



Youth limate Conference 2009
 
På trods af det blæsende efterårs-
vejr lykkedes det skolens ihærdige 
pedeller at få den store CO2-ballon 
opstillet i skolegården. Ballonen 
stod som skolens vartegn for den 
store internationale klimakonfe-
rence – Youth Climate Confe-
rence- , som løb af stabelen på FG 
i uge 45, og som blev en realistisk 
kopi af den igangværende COP15. 

5  2g-klasser og et stort antal lære-
re fra FG og 15 udenlandske elever 
med deres lærere deltog i konfe-
rencen. 
Der var repræsentanter fra FG’s 
partnerskoler i Frankrig, Island, 
Italien, Spanien, Tjekkiet og Tysk-
land. 
Klimakonferencen bestod dels af 
undervisning og projektarbejde om 

klimaspørgsmål og dels et stort an-
lagt rollespil, hvor eleverne blev 
trænet i de demokratiske spillereg-
ler, og hvor eleverne samtidig lær-
te at agere under de normer og reg-
ler, der gælder for internationale 
forhandlinger.  

 
Alle deltagerskolerne fik tildelt et 
land, hvis rolle de skulle påtage sig 
både i de indledende forhandlin-
ger, i lobbyarbejdet, i NGO-
arbejdet og i forhandlingerne frem 
til det endelige slutdokument med 
en klimaaftale.  
De danske elever var FN-værter og 
skulle være dem, der sørgede for at 
få den endelige aftale i hus.  
Desuden var de danske elever ud-
peget til at skulle sørge for medie-
dokumentationen; medieholdene 
producerede hver dag en video 
med aktuelle begivenheder, mens 
andre klasser arbejdede med en ne-

tavis, fotodokumentation og andre 
trykte og elektroniske publikatio-
ner. 
Klimaugen blev en stor oplevelse 
for alle eleverne og en spændende 
indføring i, hvordan arbejdet med 
klimaspørgsmålet foregår på såvel 
det lokale, nationale og globale 
plan. 
Klimaaftalen blev, efter mange di-
skussioner og møder og forhåbent-
lig i lighed med COP15, under-
skrevet af alle parter, men hvad der 
nok ikke bliver tilfældet på COP15 
blev den italienske delegation og 
delegationen fra Mittweida i Tysk-

land udråbt som bedste forhandlere 
af konferencen. 
En stor tak skal lyde til elever, læ-
rere og ikke mindst konferencens 
koordinator Inge Mynster-Nielsen 
for det store arbejde, der ligger 
forud, under og efter en konference 
af denne størrelse 
Man kan læse mere om konferen-
cen og se flere billeder og videoer 
fra konferencen på skolens hjem-
meside. 
Klik på teaseren med klimaballo-
nen på forsiden. 

 
 



 
KALENDEREN 

 
December 
Tor. 3.  3g udlevering SRP 14:00 
Uge 50 1g AP-test 
Tir. 8. 1hf/2g valgfagsorientering 
Ons. 9. 2g gymnastikevent 
Uge 51 1g nv skr. eksamen 
Tor.17. 3g afleverer SRP 14:00 
Fre.19. 9:00 Juleafslutning i klasser 
 10:00 Juleafslutning i festsal 
 
Juleferie  lør d.19.12. - søn d.3.1.(incl.) 
 
Januar 
Uge 1+2 1g nv mdtl. Eksamen 
Tir.19. Q-aften 
Uge 4 1g AT2 
Tor.28. Generalprøve musical 19:00 
Fre. 29. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 
Lør. 30. Musical/lanciers 2hf/3g/gamle elever 

19:00 
Søn 31. Musical matiné 14:00 
 
Februar 
Man. 1. 3g vejl. for 3g om AT8 
Uge 5 1g AT2 
 3g AT8 
Man. 1. 3g AT eksamen udmeldes 
Man.1. Forældrekonsultation 1g 
Tir.2. Forældrekonsultation 1g 
On. 11. 3g AT8 vejledningscafé 
On. 11. Q-aften 
 
Vinterferie uge 7 
 
Ma. 22. 3g AT8 
 2g udmelding af SRO 
    
Marts 
Uge 9 3g AT8 
Fre. 5. CU-fest 
Uge 10  1g AT3 
 3g AT8 
 Terminsprøver 
Uge 11 1g AT3 
 Terminsprøver 
Uge 12 1hf studierejse 
 2hf KS 3.projekt 

Tors. 25. 3g afleverer synopsis AT8 
 2g SRO skrivedag 
 
Påskeferie lør. d.27.3. -  man. d.5.4.(incl) 
 
Uge 14 2hf 3. ksh projekt 
 
April 
Fre. 9. CU-fest 
Uge 15 2g AT6 
 2hf Eksamensprojekt 
Ons.14. 1g løbeevent 12:00 
Tors.15. Drama 2hf/3g 19:00 
Fre.16. Skolens fodboldturnering 14:00 
Uge 16 1 hf ksh1-projekt 
 2g AT6 
Tir. 20. Dramaaften 1g 19:00 
Ons.21. Forårskoncert 19:30 
Tor.22. Forårskoncert 19:30 
Tir. 27. Dramaaften 1hf 19:00 
Ons. 28. Dramaaften 1g 19:00 
Tor .29. Sidste Q-aften 
Uge 18 2hf Eksamensprojekt              
 
Maj 
Fre. 7. Sidste CU-fest 
Uge 19 2hf Eksamensprojekt 
 1g/2g årsprøver 
Uge 20 2g årsprøver 
Man. 17. 2 hf aflevering af synopsis til EP 8:30 
Fre. 21. Eksamensplan offentliggøres 
 Sidste skoledag 2g/3g/2hf 
Uge 21 1g dansk-/historieopgave 
Tir. 25. Første skriftlige eksamensdag 
 
Juni 
Tor. 3. Sidste skriftlige eksamensdag 
 Sidste skoledag 1g/1hf 
Ons. 23. Sidste mundtlige eksamensdag 
 Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.24. Afslutning 1g/2g/1hf 12:00 i klasser 
 13:00 festsal 
Fre.25 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
 
 Sommerferie lør.26.6. – tir.10.8. (incl) 
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