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Godt Nytår! 
 
Så sluttede det gamle år med 
eksamen i almen sprogforståel-
se og det naturvidenskabelige 
grundforløb for alle de 15 1.g-
klasser. 3.g-erne fik afleveret 
SRP og 2.hf´erne fik afleveret 

forslag til deres større skriftlige 
opgave, som løber af stablen i 
slutningen af januar. På denne 
måde forløber alt som planlagt 
på Christian IV´s gamle skole. 
 
Det nye år byder på masser af 
undervisning, skriftlige opgaver 
og eksamen. Sådan må det nu 
engang være på en studieforbe-
redende ungdomsuddannelse. 
Det kan godt give sved på pan-
den, når eleverne sidder bøjet 
over matematikopgaver eller en 
dansk stil, som kan være svær 
at finde hoved eller hale på. 
Derfor er det altid en god idé at 
gå i lektiecaféen om onsdagen 
og få hjælp til det skriftlige ar-
bejde. Men gymnasiet og hf er 
krævende uddannelser, der 
kræver, at eleverne kan udsæt-
te en række mere underhol-
dende aktiviteter for at investe-
re i deres fremtid.  

Det lyder ret moralsk og kede-
ligt. Overspringshandlingerne 
ligger lige for. Jeg skal lige kig-
ge på facebook, spille et spil på 
min computer, se en film i 
fjernsynet eller ringe til en ven i 
stedet for at løse den vanskeli-
ge opgave dér. Men klogt er det 
nu ikke. 
 
Men heldigvis krydres foråret af 
den årlige musical, af forårs-
koncerter, fodboldturnering, 
dramaopførelser, morgensam-
linger med fanekrav, Q- og CU-
arrangementer. Kedeligt bliver 
foråret da ikke. 
 
Jeg håber, at alle har nydt jule-
ferien og er klar til et både ud-
fordrende og engagerende for-
år. 
 
 
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 læn-
gere ekskursioner. Fonden bygger på bidrag fra 
forældrene. 
 
Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desu-
den 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 skolens 
hjemmeside (elev - lån og legat). 
 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm,  
daglig leder af Forældrefonden 
 



Forældrekonsultation for 1.g’ere 
 
Mandag d. 2. februar og 
tirsdag d. 3. februar holder 
Frederiksborg Gymnasium 
og HF forældrekonsultation 
mellem kl. 18.00 og 
22.00. 
 
Det er muligt at ønske 
konsultation med max 5 
undervisere. Man kan ikke 
tilmelde sig konsultation i 
AP, NV, hi, bi, ke, biotek, 
da disse fag enten er 
afsluttet eller endnu ikke 
påbegyndt. 

Tilmeldingen skal ske 
inden onsdag d. 21. januar 
kl. 23.30 på Lectios forside 
(husk at være logget ind 
for tilmelding).  
Da en angivelse af 
begrænset tidsrum i 
rubrikken ”ønsket tidsrum” 
indskrænker muligheden 
for at få alle ønsker 
opfyldt, bedes denne kun 
udfyldt i særlige tilfælde.  
 
Det personlige 
konsultationsskema 

offentliggøres i Lectio 
onsdag d. 28. januar kl. 
14.00. Fra dette tidspunkt 
kan man gå ind samme 
sted og downloade/ 
udskrive sit skema. 
 
m.v.h. 
Christian Skov 
Nikolajsen  
 

 

Almen studieforberedelse for 3.g’erne 
 

 

 
I 3.g’ere skal være ekstra 
opmærksom i den kommende 
tid, da tiden for AT8 nærmer 
sig. Ressourcerummet åbnes 
d. 26/1. 
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 
problemstilling og genopfriske 
vigtige begreber til 

eksamensbrug. AT8 er 
således jeres ”svendestykke”. 
Der er viden og hjælp at 
hente i skolens AT-synopsis-
vejledning (se skolens 
hjemmeside→ Elev→ 3g 
vejledninger) og i 
Skrivemetroens station ”AT8” 
(se forsiden i Lectio for link til 
”Skrivemetroen”). 
Vær opmærksom på, at det er 
blevet muligt at vælge en 
opgave med innovation i AT.  
Den ”almindelige AT-opgave” 
vil være opgave ”A”, og 
”innovationsopgaven” vil 

være opgave ”B”. Hvis du vil 
vide mere om innovation, så 
kan du læse om det under 
”AT8” i Skrivemetroen, hvor 
der er et særligt 
innovationstillæg. 
 
Hvis du vælger innovations-
opgaven skal du sætte dig 
grundigt ind i de særlige krav, 
der er til en innovations-
opgave, og i dialog med dine 
vejledere om muligheden. 
 m.v.h. 
Christian Skov  
Nikolajsen

 

Kender I nogen, der måske vil starte på FG til sommer? Der er … 

Orienteringsmøde for kommende 1.g ’ere: onsdag d. 21. januar kl. 19.00 

og  

Orienteringsmøde for kommende 1. hf’ere onsdag d. 29. januar kl. 19.00 



Gymnastik-event – 2.g’ere 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Onsdag d. 17/12 havde 2.g’erne 
gymnastik-event, hvor der blev 
konkurreret i opvisning. 
 
Hermed point og placeringer  
 
Guld -                    2y 
Sølv – koreografi:  2z 
Sølv - udførelse:     2m 
Sølv – samarbejde: 2u 
 



Musicalen i januar
 
Musicalen løber af stablen 
torsdag d. 29. januar til 
lørdag d. 31. januar 
 
Sidste år var musicalen den 
Beatles-inspirerede musical 
”Nowhere Man”, forrige år 
var musicalen baseret på 
filmen ”Moulin Rouge”.            
 
 

 
I dette skoleår er det det 
århusianske band TV-2, hvis  

 
tekster og musik musicalens 
handling vil bruge som 
udgangspunkt.  
 
Der er gratis entré til 
forestilingerne, som foregår i 
Festsalen: 
Torsdag d. 29/1 kl. 19.30 
Fredag d. 30/1 kl. 19.30 
Lørdag d. 31/1 kl. 16.00  
 

 
 

Kalenderen til og med marts  
Januar 
Uge 3 
Man. 12.  2.hf: SSO-vejledning 
Tirs.13.  Q-aften  
Tors. 15.  1hf+ 2.g: Frist for ønske til 

valgfag  
Uge 4 
Ons.21. 19.00: Orienteringsmøde for 

kommende 1.g-ansøgere 
Uge 5  2.g: SRO: Studieretningslærerne 

udmelder 2-3 
studieretningsemner 

Man.26. 3.g: Ressourcerum til AT 
udmeldes. 
14.00: Udlevering af SSO for 
2.hf. 

Tirs.27.  SRO-emner udmeldes. 
Ons. 28. 19.00: Orienteringsmøde for  

kommende 1.hf-ansøgere 
Tors.29  19.30: Musical 
Fre. 30 19.30: Musical 
Lør. 31 16.00: Musical 
 
Februar 
Uge 6  
Man 2. 2.g: Vælger opgave til SRO 
 2.hf: Aflevere SSO kl. 14.00 

18.00-22.00:  
Forældrekonsultation 1.g 

Tirs. 3. 18.00-22.00:  
Forældrekonsultation 1.g. 
3.g: AT-café i Festsalen  

Tors. 5. 3. g AT-café i Festsalen 
 

Vinterferie Uge 7: 7.-15. feb. 

  
Uge 8  
Tirs. 17.  2.g: SRO tre skrivedage. 

14.00: 3.g aflevering af blanket 
til AT-synopsis med emne og fag. 

 14.00: 2.hf: Aflevering af SSO. 
Ons. 18. Q-aften 
Uge 9 
Man.23. 2.g: SRO aflevering mandag 

8.10. 
3.g:AT 8 (synopsis). 1. møde 
med begge vejledere  

Tirs. 24.  3.g:AT 8 (synopsis). 1. møde 
med begge vejledere  

Fre.27. CU-fest  
 
Marts 
Uge 10  
Man. 2.  3.g udkast til synopsis afl. til  

vejledere 
Terminsprøver for 1.hf, 2.hf og 
2.g. 

Uge 11   
3.g: Terminsprøver 
2.g studierejse 

Uge 12 
Man. 16. 3.g:AT 8 (synopsis). 2. møde 

med begge vejledere  
Tirs. 17. 3.g:AT 8 (synopsis). 2. møde 

med begge vejledere 
  
Uge 13 1.g: AT 1 for 1.a,b,d, f,t,v,w,y 
 

Påskeferie 28. marts til 6. april
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