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Godt nytår 
 
Så er vi godt i gang med det 
nye år 2014 og med det racet 
mod eksamen til sommer. In-
den da bliver der heldigvis tid til 

årets musical, studierejser, for-
årskoncerter, fodboldturnering, 
fanekrav, Q-arrangementer og 
CU-fester. Men vigtigst er nu 
engang undervisningen og de 
skriftlige opgaver. 
 
Selvom de færreste elever ved, 
hvilken videregående uddannel-
se, de vil vælge efter afsluttet 
eksamen her på skolen, er det 
altid en god idé at investere tid 
og energi i skolearbejdet. Da 
mange søger en videregående 
uddannelse hvert år, stiger det 
krævede adgangsgivende ek-
samensgennemsnit stille og ro-
ligt. Derfor er det vigtigt, at alle 
elever udnytter deres fulde po-
tentiale i undervisningen, mens 
de er elever her på Frederiks-
borg Gymnasium og HF. Efter 
eksamen er det for sent.  

 
Det er en god idé at blive boen-
de hjemme, at begrænse 
mængden og erhvervsarbejde 
og ikke mindst undgå alt for 
energikrævende forelskelser. 
Det er nu fundamentet for alle 
elevers fremtid støbes. Selvføl-
gelig skal det også være sjovt 
at være elev her på skolen, 
men det afgørende for alle ele-
ver er at finde en fornuftig ba-
lance mellem skolearbejdet og 
fritidsaktiviteterne. 
 
Godt nytår til alle 
 
 
 
Peter Kuhlman 
rektor

 
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. Des-
uden har Forældrefonden mulighed for at uddele 
et antal legater. 
 
Hvis du vil yde et bidrag til Forældrefonden, kan 
du støtte ved at indbetale et beløb på konto nr. 
2276-0100067529 i Nordea.  
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan 
du enten henvende dig til mig på skolen, på 
Lectio, på tlf. 4921 9603 eller sende en mail til:  
anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk 
 
 

Du kan downloade et ansøgningsskema fra sko-
lens hjemmeside (elev - lån og legat). 
 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm,  
daglig leder af Forældrefonden 
 

mailto:anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk


Studievejledningen 
 

 
Studievejlederne på Frede-
riksborg Gymnasium og HF 
arbejder, i samarbejde med 
ledelsen, klassernes team og 
skolens psykolog, med at 
hjælpe eleverne til at gen-
nemføre gymnasie- eller hf-
uddannelsen. 
 
Hvis eleverne har personlige 
problemer, har svært ved at 
overskue og strukturere lek-
tielæsning og opgaveskriv-
ning eller af andre årsager 
mistrives og tænker på at 
droppe ud af gymnasiet, støt-
ter studievejlederne eleverne 

gennem samtaler. Vi vil med 
andre ord forsøge at hjælpe 
eleverne med at komme 
igennem Stx/Hf med størst 
muligt fagligt og personligt 
udbytte. 
 
På FG er der i alt 6 studievej-
ledere, som har kontorer i vil-
laen til højre for skolens ind-
kørsel. Der vil på alle under-
visningsdage og i eksamens-
perioden på udvalgte dage 
være en studievejleder til 
stede på kontorerne i 2. og 3. 
modul. Til hver studieret-
nings- og hf-klasse er der til-

knyttet en studievejleder, 
som er ham/hende du først 
og fremmest kan henvende 
dig til. Men hvis der er 
spørgsmål eller problemer, 
der kræver hurtige svar eller 
løsninger, kan du også hen-
vende dig til en af de andre 
studievejledere. Studievejle-
derne kan efter behov visitere 
elever videre til skolens to 
psykologer. 
 
 
m.v.h. 
Studievejlederne 

 

Projekt frivillig 
 
 
Projekt frivillig er et nyt 
landsdækkende initiativ, som 
giver dig mulighed for at del-
tage i et spændende forløb 
med frivilligt arbejde i (mini-
mum) 20 timer. Det kan fx 
være som fodboldtræner, lek-
tiehjælp for velgørende orga-
nisationer, webredaktør for 
lokale foreninger, dekoratør i 
den lokale Røde Kors butik. 
 
Hvorfor Projekt frivillig 
Der er mange grunde til, at 
man kan vælge at give et bi-
drag gennem frivilligt arbejde. 
Den mest oplagte er selvføl-
gelig, at man kommer til at 
gøre en forskel for andre 
mennesker, når man vælger 
at lægge en del af sin fritid i 
frivilligt arbejde. 
Måske gør du det allerede? I 

så fald giver projekt frivillig 
dig mulighed at få papir på 
din indsats.  
Projekt frivillig kan også give 
dig mulighed for at udforske 
områder, der interesserer dig, 
fx gennem at blive frivillig i et 
krisecenter, træner i en 
sportsklub eller frivillig i for-
bindelse med koncerter. 
 
Mulighederne er mange og 
kun du og din arbejdsgiver 
som frivillig sætter grænser. 
Du får et bevis for din indsats, 
som du kan vedlægge eksa-
mensbeviset. 
 

 
 
Hvem ved, hvor den erfaring, 
du kan samle her, kan føre 
dig hen på lang sigt? Projekt 
frivillig kan give dig erfaring 
inden for områder, du måske 
overvejer i studie- eller job-
mæssig sammenhæng og så-
ledes give dig relevant ind-
hold til dit CV og/eller din an-
søgning til drømmestudiet. 
 
FG har en frivillighedskoordi-
nator: Sanne Hansen.  
Du er velkommen til at hen-
vende dig med spørgsmål. 

 
 
 
 VIGTIGT - Til 1. g’erne  

Husk forældrekonsultationer d. 3. og 4. februar 
- Se andet sted i bladet 

 



Musicalen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Musicalen på FG 2014 
 
Traditionen tro lukker FG igen 
festsalens døre op for den årli-
ge, elevstyrede musical; dette 
år er det ’Nowhere Man’. Sidste 
år blev tiden skruet tilbage til 
slut-1800-tallets boheme-Paris. 
Denne gang er det Amerikas 
flippede 60’ere, der danner ku-
lisse for stykket; en periode, 
der huskes for Vietnamkrigen, 
hippiebevægelsen og ikke 
mindst rock’n’roll.  
 
Musicalen tager udgangspunkt i 
en fri fortolkning af filmen 
’Across the Universe’, og der er 
derfor garanteret ægte 60’er-
stemning  understreget af  mu-
sikken, der udelukkende består 
af hits fra rocklegenden 
Beatles.  
 
Til lyden af velkendte numre 
som ’Let it be’ og ’Come toge-
ther’ spillet og sunget af sko-
lens dygtige bigband samt vel-
syngende kor fortælles historien 
om Liverpool-knægten Jude, 
der tager til USA for at finde sin 
far. Her møder han en række til 
tider skæve personligheder, der 
alle åbner op for en helt ny 
verden for Jude. Blandt andre 
møder han sangerinden Sadie, 

college-dropout Max og hans 
smukke lillesøster Lucy.  
 
Som altid er det udelukkende 
elever, der med støtte og op-
bakning fra en gruppe kompe-
tente lærere står bag musica-
len. I år er Fannie Baden 3.t og 
Ida Andersen 2.m manuskript-
forfattere samt instruktører af 
musicalen. Derudover er alt fra 
skuespillere, sangere og danse-
re til multitools og PR-folk ele-
ver, der på tværs af årgange er 
gået sammen om at skabe et 
brag af en forestilling.   
Det bliver flippet, frækt og fly-
vende, når FG’s elever endnu 
engang inviterer indenfor til en 
storslået oplevelse.  
 
Indgangen er fuldstændig gra-
tis, og alle er velkomne. Så tag 
din nabo, kæreste, bedstemor 
eller facebook-ven under armen 
og nyd produktet af mange 
ugers hårdt arbejde i form af en 
fabelagtig forestilling.  
 
 
Musicalen bliver fremført føl-
gende dage:  
 
Torsdag d. 23/1 kl 19:30 
Fredag d. 24/1 kl 19:30 
Lørdag d. 25/1 kl 16:00 

 
Vi glæder os alle til at byde jer 
indenfor!  
 
Nathalie Jakobsen og Anna 
Aznar 3.a 
PR-gruppen 
 
 
 
 
  

 
 

 



Journalist for en dag – 1. hf 
 

Stormen raser, mens hf-kursister bliver 
oplært som journalister 
 

Kursisterne påtog sig 
rollen som professionelle 
journalister, men stormen 
rasede over Danmark. 
Efter forudgående 
undervisning og 
workshops med skiftende 
fokuspunkter, blev alle 
kursisterne sendt ud i det 
meste af Nordsjælland for 
at researche, foretage 
interviews, redigere for så 
endeligt at aflevere en 
journalistisk artikel til en 
fastlagt deadline. 

Som noget særligt for hf-
uddannelsen fokuseres der i 
hf-bekendtgørelsen på det det 
teoretiske og det 
anvendelsesorienterede. Det 
har to dansklærere, Henriette 
Mørkeberg og Claus Levinsen, 
taget ganske bogstaveligt i 
forbindelse med et andet krav 
–basisskrivekursus. Målet har 
været at kursisterne skulle 
føle på egen krop, hvad det 
vil sige selv at skulle tage 
ansvar for en artikel til en 
avis eller et tidsskrift. Et godt 
kendskab til 
nyhedsformidling, 
journalistiske spilleregler, 
sprogrigtighed via et 
introgrammatikkursus har 
dannet grundlaget for det 
afsluttende ”markarbejde”. 
Kursisterne har kigget på 
forskellige former for 
nyhedsformidling i trykte 
aviser og på nettet. De har 
desuden analyseret længere 
journalistiske artikler - også 
på nettet eller i Samvirke, 
DSB-bladet og Dansk 

Naturfredningsforening 
medlemsblad. Hvordan 
bygger man en artikel op? 
Hvordan sætter man en scene 
og hvordan får man afsluttet 
artiklen? Hvordan anvendes 
faktabokse, billeder, 
hovedrubrik, manchet, 
mellemrubrikker og 
interviews? 

Danskfaget rækker ud til 
den virkelige verden 

Der er en lang tradition i 
danskfaget for at arbejde med 
nyhedsformidling i forbindelse 
med ”avisugen” eller ”avisen i 
undervisningen” i oktober 
måned. Hverken stx-elever 
eller hf-kursister er længere 
de store avislæsere, så 
dansklærerne er oppe imod 
elevkultur, hvor meget andet 
prioriteres højere. 

-Derfor er denne 
levendegørelse af vores 
baggrundsundervisning så 
vigtig, udtaler Claus Levinsen, 
den ene af de to dansklærere. 
Vi inviterer derfor Politikens 
politiske journalist, Nilas 
Heinskou, på besøg for at 
fortælle om journalistarbejdet 
og hvordan man skal arbejde 
professionelt med stoffet. Han 
provokerer vore hf-kursister, 
hører om deres artikelforslag, 
om hvordan de vil lave en 
manchet osv osv. Ikke nogen 
nem opgave, hvor halvdelen 
af kursisterne ikke kunne 
møde op pga. Bodil-stormens 
rasen udenfor. 

Hf-kursisterne har frit 
spillerum m.h.t. det valgte 
artikelemne, men de formelle 
rammer skal være i orden. De 
har to skoledage til at 
bearbejde det researchede 
materiale og interviews og det 
skal ende op med en artikel 
på 2-3 sider.  

-For mig som dansklærer har 
denne proces været meget 
meningsfuld og kursisterne 
har arbejdet engageret med 
deres artikel. Selvfølgelig 
bliver ikke alt lige godt, er 
Henriette Mørkebergs 
kommentar til forløbet. Det er 
første gang at hun bliver 
udfordret af denne særlige 
anvendelsesorienterede 
undervisning på hf. 

Politikenjournalist blev 
overdommer i  
dansksamarbejde med 
Frederiksborg Gymnasium 
og HF 

Nilas Heinskou, som til daglig 
arbejder med politisk 
journalistik på dagbladet 
Poltiken, udtrykte faglig 
anerkendelse af det materiale 
kursisterne arbejdede med i 
timerne og han blev bedt om 
at forholde sig til otte 
udvalgte artikler fra de to 
klasser med henblik på en 
præmiering af den gode 
artikel. Ved morgensamlingen 
den 8. januar kunne de to 
dansklærere afsløre de fire 
vindende artikler ud fra de 
oprindeligt nominerede. De 
fire blev Mikkel Hein Madsen 



(fortsat fra forrige side) 

og Josefine Hartmann 
Bernhard fra 1.q og Frida 
Japsen og Cecilie Brodt fra 
1.p.  

- De andre år har jeg kun 
været med i opstartsfasen, så 
det var ret sjovt at få lov at 
læse nogle artikler denne 
gang, siger Nilas Heinskou til 
FG-nyt. 

 Så med decemberstormen 
som udfordrer blev det til en 
slags Bodil-pris for de fire 
kursister 

 

Forældrekonsultation - 1. g 
 
Mandag d. 3. februar og 
tirsdag d. 4. februar 
mellem kl.18:00 og 22:00 
afholdes  forældrekon-
sultation for alle de 1g-
elever og deres forældre, 
der ønsker at tale med 
elevens lærere.  
Det er frivilligt, om man vil 
tilmelde sig konsultation, men 
skolen tilråder det, hvis 
eleven har et højt fravær, har 
lave karakterer eller har 
andre problemer i forbindelse 
med uddannelsen.  
Vær opmærksom på, at der 
ikke afholdes konsultation i 
fagene Almen sprogforståelse 
(AP), Naturvidenskabeligt 

grundforløb (NV), historie 
(HI), biologi (bi), kemi (ke). 
AP og NV er afsluttet i 
efterårssemesteret 2013 og 
hi, bi og ke er først startet i 
forårssemesteret 2014. 
Tilmeldingen til konsultatio-
nerne foregår via Lectio, 
således at eleverne sammen 
med deres forældre hjemme-
fra kan vælge hvilke lærere, 
de ønsker konsultation med.  
 
Man vil maximalt kunne 
vælge 5 lærere. Hvis man 
ønsker konsultation i et 
begrænset tidsrum, forringer 
det muligheden for at få sine 
ønsker opfyldt. 

Lectio bliver åbnet for 
tilmeldinger mandag d. 13. 
januar kl. 14:00 og lukker 
igen for tilmeldinger mandag 
d. 20. januar kl. 14.00. Det er 
meget vigtigt, at tidsfristen 
overholdes. 
 
Fra tirsdag d. 28. januar kl. 
16:00 vil elever og forældre 
atter kunne gå ind i Lectio og 
hente deres personlige 
konsultationsskema.  
 
m.v.h. 
Christian Skov Nikolajsen, 
uddannelsesleder

 
Hvordan tilmelder man sig? 
 
• På elevens Forside klikkes under Aktuelt på linket Konsultation for at få vist skærmbilledet 
Konsultationer  
 
• For at angive ønsker til konsultationen, skal de relevante lærere vælges i prioriteret 
rækkefølge i underste felt under Lærerønsker. Der kan maksimalt ønskes konsultation med 5 
lærere. Der kan ikke ønskes AP, NV, hi, bi, ke. 
 
• Hvis eleven ikke kan i det fulde tidsrum mellem kl.18:00 og 22:00, kan eleven angive det 
tidsrum, hvori eleven og elevens forældre har mulighed for at gå til konsultation. Det gøres i 
feltet Ønsket tidsrum. Hvis man har særlige ønsker til konsultationstidspunkt, kan det dog 
betyde, at konsultationsønsker ikke kan opfyldes. 
 
• For at gemme ønskerne klikkes der på Gem. 
 
• Ønskerne kan ændres indtil mandag d. 20. januar kl. 14.00. Husk at Gem(me) 
 
• Efter konsultationens frigivelsestidspunkt tirsdag d.28. januar kl.16:00 kan eleven og 
forældre atter gå ind under Konsultationer i Lectio og hente deres personlige 
konsultationsskema. 
 
• Hvis man bliver forhindret i at møde til en ønsket konsultation, bedes dette meddelt skolen 
hurtigst muligt. Ring på 48 20 10 40 eller mail til christian.skov.nikolajsen@skolekom.dk. 
Skolens telefoner er åbne til kl.16:00 alle dage. 
 

mailto:christian.skov.nikolajsen@skolekom.dk


Gymnastik-event – 2.g 

 d. 11/12 havde 2.g’erne 
gymnastik-event, hvor der blev 
konkurreret i opvisning. 
 
Hermed point og placeringer  
 
Guld: 2z Point: 97 

 
Onsdag d. 11/12 havde 2.g’erne 
gymnastik-event, hvor der blev 
konkurreret i opvisning. 
 
Hermed point og placeringer  
 
Guld -                    2z Point: 97 
Sølv – koreografi :  2m Point: 33 
Sølv - udførelse:     2y Point: 31.5 
Sølv – samarbejde: 2b Point: 32.5 
 



Almen studieforberedelse - 3.g 
 

 

 
I 3.g’ere skal være ekstra 
opmærksom i den kommende 
tid, da tiden for AT8 nærmer 
sig. Ressourcerummet åbnes 
d. 27/1. 
Forløbet adskiller sig lidt fra 
de andre AT-forløb, ved at det 
er starten på jeres AT-
eksamen. AT8 skal hjælpe jer 
til at vælge fag og problem-
stilling og genopfriske vigtige 
begreber til eksamensbrug. 
AT8 er således jeres ”svende-
stykke”. 

Der er viden og hjælp at hen-
te i skolens AT-synopsis-
vejledning (se skolens hjem-
meside→ Elev→ 3g vejlednin-
ger) og i Skrivemetroens sta-
tion ”AT8” (se forsiden i Lec-
tio for link til ”Skrivemetro-
en”). 
Vær opmærksom på, at der 
har været forsøg med innova-
tion i AT på forskellige gym-
nasier. Derfor er det blevet 
gjort muligt, at man kan væl-
ge en innovationsopgave til 
AT-eksamen 2014. 
Den ”almindelige AT-opgave” 
vil være opgave A, og ”inno-
vationsopgaven” vil være op-
gave ”B”. Hvis du vil vide me-

re om innovation, så kan du 
læse det under ”AT8” i Skri-
vemetroen, hvor der er et 
særligt innovationstillæg. 
FG fraråder, at du vælger op-
gaven B, hvis du ikke har haft 
innovation i din klasse i for-
bindelse med AT. Og i de 
klasser, der har haft innovati-
onsforløb, skal man nøje 
overveje, om man kan klare 
de særlige krav, der er til en 
innovationsopgave. Klasserne 
3. v, 3. s og 3. m har beskæf-
tiget sig med innovation.  
 
m.v.h. 
Christian Skov Nikolajsen

 

Kalenderen til og med marts  
 

Januar 
Uge 3  2.hf: SSO-vejledning 
Tirs.14.  Q-aften  
Uge 4  2.g: SRO-emner 
Ons.22. 19.30: Orienteringsmøde for 

kommende 1.g-ansøgere 
Tors. 23. 19.30: Musical 
Fre.24. 19.30: Musical 
Lør.25. 16.00: Musical 
Uge 5  2.g: SRO: Studieretningslærerne 

udmelder 2-3 studieretningsemner 
Man.27. 3. g:AT-eksamen. Ressourcerum 

udleveres. 
Kl. 14.00: Udlevering af SSO for 
2.hf. 
19.30: Orienteringsmøde for kom-
mende hf-ansøgere. 

Februar 
Uge 6 3. g: AT 8 (synopsis)- vejlednings-

moduler 
Man. 3. 14.00: 2.hf: Aflevering af SSO. 

18.00-22.00: Forældrekonsulta-
tion 1.g 

Tirs. 4. 18.00-22.00: Forældrekonsulta-
tion 1.g. 

 
Vinterferie Uge 7: 8.-16. feb. 

 
 

 
Uge 8  2.g: SRO tre skrivedage. 

3.g: AT 8 (synopsis) 
Ons.19. Q-aften 
Tors.20. 14.00: 3.g aflevering af blanket til 

AT-synopsis med emne og fag. 
Uge 9:  2.g: SRO aflevering mandag 8.30. 

3.g:AT 8 (synopsis). 1. møde med 
begge vejledere  

Fre.28. CU-fest  
 
Marts 
Uge 10 3.g: AT 8 (synopsis)  

 2. møde med begge vejledere 
Terminsprøver for 1.hf, 2.hf og 2.g. 
AT1 for 1.f og 1.u 

Uge 11  3.g: Terminsprøver 
2.g studierejse 

Uge 12 1.g: AT 1 for 1.a,f,m,n,s,u,z 
Fre.21. Q-aften   
Uge 13  
Tirs.25. Temadag om Latinamerika. 
Uge 14 1.g: AT 3 for 1.b,c,d,t,v,w,x,y 
 Udveksling  

3.g: AT 8: aflevering af synopsis
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