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Glædelig jul og godt nytår 
 
 
 
Alle elever og pårørende ønskes 
en glædelig og velfortjent jule-
ferie og et godt nytår. 2012 har 
på mange måder været et rig-
tigt godt år for Frederiksborg 
Gymnasium og HF. Mange nye 
elever har søgt og er blevet op-
taget på skolen. Byggeriet af 
den nye idrætshal forløber 
planmæssigt, og bestyrelsen 
overvejer at udbygge skolen 
med flere klasselokaler, så der 
kan blive plads til alle de ele-
ver, der ønsker at tage en ud-
dannelse her. 
 
Selvom 1169 elever er rigtig 
mange elever, er Frederiksborg 
Gymnasium og HF stadig en 
skole med en solid sammen-
hængskraft. Velbesøgte mor-
gensamlinger med meddelelser 
og underholdning. Mange aktive 
elevgrupper lige fra elevrådet 
over aktivitetskomiteen, OD-
gruppen, prosaklubben, kaffe-
klubben, kunst- og kulturkomi-
teen , Amnesty.gruppen til film-

klubben har samlet mange ele-
ver til aktiviteter efter skoletid. 
Hertil kommer den frivillige un-
dervisning i billedkunst, musik, 
drama og idræt. Skolens store 
kor og bigband, som vi fik lej-
lighed til at høre ved den velbe-
søgte efterårskoncert, glæder 
ikke kun deltagerne men be-
stemt i lige så høj grad tilhø-
rerne. Rejser til Grønland, Is-
land og Irland har givet en 
række klasser nye og udfor-
drende oplevelser. Ikke at for-
glemme den store Comenius-
konference, hvor elever fra Ita-
lien, Spanien, Polen, Tyskland, 
Holland og Norge sammen med 
elever her 
fra skolen 
har drøftet 
de mindre 
byers betyd-
ning i Euro-
pa. 
 
Så på man-
ge måder 
har det væ-

ret et spændende og aktivt ef-
terår, hvor mange dygtige og 
aktive elever har skabt liv og 
dynamik her på Christian IV´s 
gamle skole. 
 
Og foråret 2013 tegner også 
lyst og festligt for skolen. Star-
tende med musicalen ”Moulin 
Rouge” efterfulgt af forårskon-
certer og en stribe CU-fester og 
Q-aftener afsluttende til juni 
med den store gallafest, hvor 
alle 3.g´ere og 2.hf´ere fester 
med huen på. 
 
2012 har været et godt år for 
skolen. 2013 tegner til at blive 

mindst et 
lige så ak-
tivt og en-
gagerende 
år. 
Peter 
Kuhlman, 
rektor 

 
 
 
 

Forældre-fonden 
 
Hvis du vil yde et bidrag til 
Forældrefonden, kan du enten 
betale med girokort eller 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 For-
ældrefonden, 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 ansøg-
ningsskema fra skolens hjem-
meside: 
http://www.frederiksborg-
gymhf.dk  
Vi er taknemmelige for ethvert 
bidrag! 
Anne-Vibeke Bjergstrøm. 

 

 
Der bydes velkommen til Comenius-
projektet.  
 

http://www.frederiksborg-gymhf.dk/
http://www.frederiksborg-gymhf.dk/


Skriftlige terminsprøver forår 2013 
Formålet med de skriftlige 
terminsprøver er træning i at 
gå til skriftlig eksamen. Det 
kræver en særlig op-
mærksomhed, fordi så 
mange mennesker skal til 
prøve samtidig. Det er 
vigtigt, at den enkelte elev 
har afprøvet opgavetyper, 
stress og en udskriv-
ningssituation, der kan være 
ret så kaotisk og langtrukken 
især i matematik, hvis eksa-
minanderne ikke er helt med 
på, hvordan det foregår. 
Lærerne vejleder på forhånd, 
men kan man også i praksis? 

De skriftlige terminsprøver 
2013 finder sted i uge 10 for 
2hf, 1hf og 2g, samt i uge 11 
for 3.g. Der afholdes 
terminsprøve i de fag, der 

kan afsluttes med skriftlig 
eksamen til sommer. De 
enkelte prøver kan ses i 
kalenderen i Lectio.  Det er 
obligatorisk at deltage i 
terminsprøverne, og evt. 
sygdom kræver læge-
erklæring.  Man skal ringe til 
skolen om morgen og 
sygemelde sig og derefter 
skaffe en lægeerklæring. 

Man anvender som ud-
gangspunkt sin egen 
computer til prøver med 
hjælpemidler. Reglerne for 
computeranvendelse er 
uddybet i Vejledning til 
eksamen, som alle elever får 
udleveret, og som i øvrigt 
findes på intranettet under 
elever/vejledninger.  Man får 
mulighed for at ansøge om at 

låne en skolecomputer.  
Ansøgningen foregår via 
Lectio besked til HS. 

Det kommer til at fremgå af 
en oversigt i Lectio, hvor 
man skal sidde til de enkelte 
prøver. Ingen skriftlige 
prøver starter senere end 
klokken 9.00. (Samfundsfag, 
musik samt dansk for 2hf 
tilrettelægges anderledes, 
hvilket vil kommer til at 
fremgå af Lectio.) Man skal 
sidde på sin plads et kvarter 
før prøven, så navneopråb, 
opgaveuddeling og instruk-
tioner kan foregå i god ro og 
orden. 
God eksamenstræning! 

Vibeke Hagel-Sørensen,  
Uddannelsesleder

 

Forældrekonsultation 4.-5.februar 
Fra kl.18-22 begge disse 
dage vil der være mulighed 
for 1.g-elever og deres 
forældre for at komme og 
tale med de af klassens 
lærere, man har ønsket, dog 

ikke mere end 5 lærere. 
Seneste frist for at tilmelde 
sig er onsdag d. 23. januar, 
og det foregår via Lectio. 
Oversigten offentliggøres på 
lectio mandag d. 28.januar. 

Alle 1.g’ere vil få nærmere 
besked om dette i midten af 
januar.  

Ditte Smith, 
uddannelsesleder 

Assertionskursus 
Indstillingen af elever i 
1.g og 1.hf finder først 
sted i uge 3-4. For disse 
elever afholdes kurserne 
lige efter vinterferien. 

Studievejledere, klassens 
team og øvrige lærere 
skal indstille elever 
snarest til JK. (Elevens 
navn, klasse, email og 

mobilnr. skal gives til 
JK). Kurset et er frivilligt 
tilbud. Kurset afholdes 
efter skoletid. Jørgen 
Kloch, kemilærer

Gratis rygestopkursus for alle 
Næste rygestopkursus af-
holdes i ugerne 8 til 12, men 
er allerede fyldt op, der 
kommer dog snarest en 

udmelding om dato for 
endnu et rygestopkursus. 
Både elever og lærere er 
velkomne. Man tilmelder sig 

hos JK (angiv navn, klasse, 
mobilnummer og email).  

Jørgen Kloch, kemilærer 



FG’s officielle lectio-regler
Disse nye regler har været drøftet både i elevrådet, i lærergruppen og i ledelsen. Reglerne er 
vedtaget fra og med november 2012 og forpligter således både elever og lærere fra nu af. 

1 Lektier 
1. Samtlige lektier skal indskrives i Lectio. 
2. Lektier skal senest indskrives klokken 16 dagen inden, mandag undtaget.  
3. Lektier givet henover weekenden indskrives senest fredag klokken 18.  
4. Lektier givet henover ferier skal senest indskrives sidste dag inden ferien klokken 18, 

sommerferie og juleferie dog undtaget, lektien skal her gives en uge før modulet afholdes. 

2 Afleveringer 
1. Opgaveformuleringer til afleveringer på 3 elevtimer eller derover indskrives senest 14 dage 

inden afleveringsfristen, undtaget dog matematik.  
2. Datoerne for afleveringer af et omfang på tre elevtimer eller mere, skal kunne ses på Lectio 

senest den 1/9 og 1/2 for hhv. efterårs- og forårssemestret. Justeringer kan dog forekomme 
efter disse datoer.  

3. Rettede afleveringer skal senest returneres én måned efter afleveringsdatoen. 
4. Elever skal sende en besked til læreren, når en besvarelse afleveres elektronisk efter udløbet af 

afleveringsfristen. 
5. Lærere skal fjerne fraværet på en for sent afleveret besvarelse med det samme. Bedømmelsen 

og tilbageleveringen sker derimod, når det passer læreren – dog så vidt muligt inden afgivelse 
af termins- og årskarakterer. 

6. Eleven skal udfylde AT-studierapporter ved afslutning af hvert AT-forløb.  
7. Elever må ikke uploade tomme dokumenter eller dokumenter, der ikke kan åbnes. Det bliver 

noteret som en ”ikke afleveret” opgave.  

3 Fravær 
1. Der kan gives 50% fravær hvis eleven kommer for sent, eller hvis eleven forlader 

undervisningen.  
2. Der kan gives 50% fravær hvis læreren skønner, at en elev ikke er parat til at modtage 

undervisning, og hvis læreren inden da har givet en advarsel. I så fald skal læreren skal 
indskrive en fraværsforklaring. 

4 Orientering og kommunikation 
1. Lectio-beskeder skal kun sendes til den/de relevante modtager(e), og emnemæssigt skal 

beskederne direkte vedrøre undervisningen (og ikke fx efterlysning af glemt mobiltelefon). 
Elever skal læse Lectio-beskeder mindst en gang om dagen på hverdage. 

2. Forløb i undervisningen, der lægges i studieplanen, skal omtales ved påbegyndelsen af forløbet. 
Lærerne skal desuden løbende opdatere studieplanen, senest ved påbegyndelse af en nyt 
forløb. 

3. Elever skal kunne orientere sig i studieplanen for hvert fag, samt i fagenes dokumentmapper. 

 



Akademiet for Talentfulde Unge: Afslutningskonference 

Efter en hård skoledag åbner 

Frederiksborg Gymnasium 

døren op til dette års 

afslutningskonference for 

Akademiet for Talentfulde 

Unge (ATU). Selvom lysten 

til at perfektionere sin indre 

gymnast trækker hårdt i 

2.g’erne samledes over 200 

elever i skolens lille festsal. 

Her introduceres arrange-

ment først med key-note 

speaker Kristian Von 

Bengtson, som selv er 

gammel FG’er. Han har med 

sin kammerat gang i et 

mindre sindssygt projekt, 

hvor de arbejder på at sende 

dem selv op i rummet, dog 

kun i en periode af 10 

minutter. Han fortalte om, 

hvordan de i dette selv-

opstartede projekt fiflede 

med brug af kork som 

isolering, og at de lå i evig 

kamp, om hvor deres fartøj 

måtte sendes op. Desuden 

fortalte han, at han har 

arbejdet for NASA, og ved 

mangel af en vægtløsheds-

simulator fungerer Vertigo i 

Tivoli fint, selvom den efter 

38 ture (tror vi) dog ikke er 

helt sjov. Derefter var det 

3.g’ernes tur til at indtage 

scenen med deres oplæg om 

alt fra integrationsspørgsmål 

til desperate forsøg på at 

gøre sten spændende. Ud 

over input fra humaniora, 

naturvidenskab og sam-

fundsfag blev der ligeledes 

serveret lækre kager fra FGs 

famøse kantine til stor glæde 

for alle. 

af Annika og Rose, 2.w

 

Comenius 

Frederiksborg Gymnasium 

summede den sidste uge af 

november af mange sprog.  

Unge diskuterede hvilken 

betydning deres lokale 

historie har for dem. 

Alle de unge gymnasieelever 

fra de forskellige lande havde 

hjemmefra forberedt oplæg 

om deres bys historie- og 

hvad den betød for dem. Vi 

så billeder, udklædninger 

(bl.a. Lederhosen!), film, 

interviews og hørte oplæg. 

Fra FG deltog 2.y i projektet. 

Gæsterne var på skattejagt i 

Hillerød, så Helsingør og 

afsluttede med en 

københavnertur. 

Besøget var en del af et 

såkaldt Comenius-projekt 

(EU-støttet), som Frederiks-

borg Gymnasium deltager i 

over de næste to år. 

Skiftevis besøger elever de 

andre lande og diskuterer 

emner, der relaterer til 

projektets overemne ”Små 

byer i Europa, identitet, 

udfordringer og muligheder”. 

Næste tur er til Breukelen i 

Holland i februar, hvor 4 

elever og to lærere skal 

diskutere lokalpolitikkens 

betydning for små byer. Og i 

april er det Norditalien der 

holder møde om erhvervs-

livets betydning.  I alt er der 

8 rejser til alle projektets 

partnere 

Birgit Heinskou, 

international koordinator 

 

 

Musical-teaser  

Årets musical, med 

arbejdstitlen: ”En historie om 

kærlighed, på fransk”  tager 

os tilbage til Paris i slut-

ningen af 1800-tallet, hvor vi 

møder letpåklædte barpiger, 

absintdrikkende bohemefolk 

og den rige parisiske 

overklasse, der mener, at 

man kan købe sig til alt. Selv 

kærlighed. 

Historien handler om den 

unge forfatter Christian, der 

hovedkulds forelsker sig i 

glædespigen Satine. Hun er 

imidlertid lovet til det rige 

overklasseløg, Hertugen, 

mod at han kaster sine 

finanser ind på at gøre baren 

Moulin Rouge til et kæmpe 

teater. 

Så kom og nyd et stykke om 

den umulige kærlighed i 

1800-tallets Paris i 24-

26.januar 2013. 



 

2.m i Dublin, Irland 
 
Tidlig søndag morgen stod vi, 
2.m, klar i Kastrup lufthavn. 
Destinationen var den lille by 
Drogheda, der ligger 45 km 
væk fra Dublin. Vi var alle me-
get spændte på hvad der ven-
tede os på Drogheda Grammar 
School, hvor vi skulle bo de 
næste seks dage. Vi havde 
masser af forventninger og for-
domme, men stort set ingen af 
dem blev opfyldt. Vi troede at 
eleverne var meget katolske, og 
vi regnede derfor med, at vi 
ville være meget forskellige på 
bestemte punkter f.eks. homo-
seksualitet. Men ironisk nok var 
der tre homoseksuelle på sko-
len, og derudover var eleverne 
og lærerne særdeles åbne. Det 
var en fantastisk oplevelse.   
Irland er et smukt land, at tage 
til. Vi så masser af fabelagtige 
grønne landskaber, som Irland 
jo er så kendt for. Det 
var en meget historie-
præget tur, da den irske 

lærer der stod for udvekslingen, 
var historielærer. Vi så bl.a. 
New Grange, en mere end 5000 
år gammel gravhøj bygget i 
stenalderen. De irske menne-
sker vi mødte var helt utrolig 
positive, og også meget skøre. 
De lærte os lidt af det ældgamle 
irske sprog ”Gaelic”. Sproget 
var næsten umuligt at  forstå 
og ordene svære at udtale, og 
det er da nok også mest ven-
dingen ”póg mo thoin” (kiss my 
ass), der stadig huskes af 2.m-
eleverne. Udover sproget lærte 
de irske elever os nogle typisk 
irske danse. Vi stillede op i sko-
lens hal for at kaste os ud i en 
dans der mest af alt mindede 
om les lanciers. Glade danskere 
og irere hoppede rundt til lyden 
af irske folkemelodier, for der-
efter at forsøge med riverdance 
– dog må vi erkende at irerne 

mestrede denne dans lidt bed-
re… Den bedste udflugt vi var 
på, gik til storbyen Dublin. Det 
er den slags storby, hvor  man 
straks føler sig hjemme. Der er 
liv og gademusikanter på hvert 
et gadehjørne. Caféer og adskil-
lige autentiske irske pubs fylder 
også meget i gadebilledet. Det 
nød hele klassen meget, på 
trods af, at de irske elever des-
værre ikke var med os. Det 
havde ikke været dårligt med 
en irsk guide. Selvom vi ople-
vede en hel masse, og så hvad 
der føles som tusindvis af se-
værdigheder, var det mest læ-
rerige dog, at møde den irske 
kultur. At blive overrasket over, 
hvor forkerte ens fordomme 
var, og hvor meget irerne og 
danskerne i bund og grund 
minder om hinanden.  
Af Amanda og Mathilde 2.m 

 
 

2m holder foredrag om Danmark 



 FG Kalender
 
 
December 
 
Uge 50 3g SRP 
 1g NV-eksamen 
 1g AP-test 
 2hf KS3 
Ons. 12. 12:00 2g 

gymnastikevent 
 2hf: aflevering af SSO-

blanket 
Tors.20. 14:00 3g afleverer SRP 
Fre. 21. 9:00 Juleafslutning i 

klasserne 
 10:00 Juleafslutning i 

festsalen 
 
Juleferie 22.dec.-9.jan. 
 
Januar 
 
Uge 2 
Man 7. 1. dag efter juleferien 
Tirs 8. 2hf: SSO-vejledning 
Fre. 11. Nytårsfrokost 

CU,Q,Elevråd 
Tors.17. Q-aften 
 
Uge 3 1a,c,u,v, x,y AT2 
 
Uge 4 1b,d,m,s,t,w,z AT2 
Ons 23. 19.30 Orienteringsmøde 

for kommende 1.g’ere 
Tors.24. 19:30 Musical 
Fre. 25. 19:30 Musical 
Lør. 26. 16:00 Musical 
 
Uge 5 2hf SSO 
Ons 30. Orienteringsmøde for 

kommende HF’ere 
Tors. 31. 3g AT-opgave udmeldes 
 
Februar 
 
Tors.2. Q-aften 
Man. 4.  14:00 2hf afleverer SSO 

 18:00-22:00 1g 
forældrekonsultation 

Tirs. 5. 18:00-22:00 1g 
forældrekonsultation 

 
Vinterferie 11-17. februar 
 
Uge 8 3g AT8 
Tors 21. 3g aflevering af blanket 
 med fag til AT 
 
Uge 9 2g SRO 
 3g: AT-første vejledning 
 
Marts 
 
Fre. 1. CU-fest 
 
Uge 10 1hf/2hf/2g terminsprøve 
 3g: AT – anden vejledning 
 
Uge 11 3g terminsprøve 
 2g studierejse 
 
Uge 12 1a,n,t,u,v AT3 
 1hf KS1 
Tirs.19. Q-aften 
 
 
Påskeferie 25.mar -1.april 
 
April 
 
Uge 14 1a,c,u,v,x,y AT3 
Fre. 5. 14.00 3g afleverer 

synopsis til AT-eksamen 
 
Uge 15 2hf KS4 
 1b,d,m,s,t,w,z AT3 
 2b,t,u,v,w AT6  
 
 
 
 

 
 
 Kære 1.g’ere og forældre –  

husk nu forældrekonsultationen d. 4. og 5. februar  
– tilmelding i januar 
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