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Bøgen er sprunget ud. Solen 
slår smut over Teglgårdssøens 
vandspejl. Tulipaner og påske-
liljer lyser op foran indgangen. 
Eleverne søger ud af skolen, ud 

i solen ved bordene og på trap-
pen i skolegården. Fanekravene 
fylder på opslagstavler og mor-
gensamlinger. I frikvartererne 
er der opløb omkring under-
klassernes dans og optræden.  
– Alt sammen udtryk for forårs-
stemning på Christian IV´s 
gamle skole. 
 
Men med foråret kommer også 
eksamen. Fra maj til slutningen 
af juni er kalenderen fyldt med 
årsprøver, skriftlige og mundtli-
ge eksaminer. Den dårlige 
samvittighed over det, man for-
sømte i årets løb og nu skal 
indhente, fylder en del. Er no-
terne gode. Kan jeg nå at forstå 
Shakespeare og differentialreg-
ning, inden jeg sidder til skrift-
lig eksamen i idrætshallen eller 

ved det grønne bord i lokale 
201. 
 
Så endnu et forsømt forår tager 
så småt sin begyndelse; men 
for enden af tunnelen venter 
huen og festerne og ikke 
mindst friheden. Og for de ele-
ver, der fortsætter til august, 
venter en dejlig lang sommerfe-
rie. 
 
Inden vi når til sidste prøvedag, 
vil jeg ønske alle elever – og 
naturligvis også deres forældre 
– held og lykke, og gerne lidt 
slid til eksamen. 
 
 
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 
 



   

  Eksamensafvikling   

  Eksamenvejledning  

  Eksamensklager   

 
Onsdag den 20. maj 2015 
offentliggøres hele eksamens-
planen for alle. 
For et par år siden forkortede 
man fra ministeriets side 
eksamensperioden. 
 
En konsekvens heraf er blevet 
at de skriftlige og mundtlige 
eksamener en sjælden gang 
bliver blandet – således at der 
ligger mundtlige eksamener i 
mellem de skriftlige. Typisk – 
men ikke altid – er det faget 
Almen Studieforberedelse, der 
eksamineres i imellem de 
skriftlige eksamener. 
Det er Ministeriet for Børn og 

Uddannelse (MBU), der 
bestemmer hvilke fag, 
eleverne kommer til eksamen 
i. Udtaget, som det kaldes, 
bliver i bogstaveligste for-
stand lavet med en ”random 
choice”-knap, som man 
trykker på. 
Det er således fuldstændig 
tilfældigt, hvilke fag man 
kommer til eksamen i – dog 
skal følgende betingelse være 
opfyldt: 
1. Alle skal op i Almen 

Studieforberedelse 
2. Alle skal have mindst tre 

karakterer fra skriftlige 
eksaminer på eksamens-

beviset 
3. Alle skal have mindst tre 

karakterer fra mundtlige 
eksaminer på eksamens-
beviset. 

4. Alle skal have afviklet 
mindst én eksamen efter 
2g. 

5. Alle A-niveaufag med en 
skriftlig dimension skal 
afsluttes med mindst én 
eksamen (enten mundtlig 
eller skriftlig). 

 
Anders Jensen, 
uddannelsesleder 

 
 

 
Inden offentliggørelsen af 
årets skriftlige og mundtlige 
eksamen, vil alle elever blive 
informeret om de særfaglige 
krav til eksamen i de enkelte 
fag, og eleverne vil via 
lectios studieplan kunne læse 
og udskrive fagenes under-
visningsbeskrivelse og der-
med eksamenspensum. For 
nogle fag skal spørgsmå-

lene desuden være til-
gængelige på nettet inden 
eksamen. 

I løbet af maj måned vil 
eleverne endvidere få 
udleveret en trykt eksa-
menspjece med vejledning i 
at gå til eksamen, brug af IT 
til eksamen og information 
om eksamenernes form og 
tilladte hjælpemidler. 
Eksamenspjecen kan også 

hentes på skolens hjem-
meside: elever/vejledninger. 
Umiddelbart  inden  sidste  
skoledag vil eleverne desuden 
blive informeret om mundtlig 
eksamen ved en morgen-
samling. 
 
Ditte Smith,  
uddannelsesleder 
 

   

 

Det sker hvert år, at en elev 
er utilfreds med en skriftlig 
eller mundtlig eksamens-
karakter og derfor ønsker at 
klage. Det vil altid være en 
god idé at snakke med rektor 
om karakteren. Beslutter 
man sig for at klage, skal 
man følge nogle ganske 
bestemte retningslinjer. 

 

 

1. Man skal klage senest 2 
uger efter, man har fået 
oplyst karakteren. 

2. Klagen skal være skriftlig 
og begrundet. Man kan 
klage over eksamens-
spørgsmålet, materialet 
til spørgsmålet og 
spørgsmålet sammen-
holdt med det i under-
visningen gennemgåede 
stof. Man kan klage over 
prøveforløbet og/eller  

3.  
over bedømmelsen, dvs. 
karakteren.  
Husk, klagen skal være 
begrundet. Det nytter 
ikke noget at sige, at jeg 
i årskarakter har fået en 
meget højere karakter, 
eller jeg synes jeg 
klarede mig godt og 
svarede på alle spørgs-
mål. Hvis man klager 
over en skriftlig eksamen, 
kan man altid få 



   

  Løbeevent  

udleveret en kopi af op-
gavebesvarelsen. 

Når rektor har modtaget 
klagen, sender han den til 
censor (og lærer hvis det 
drejer sig om en mundtlig 
eksamen). Censor og lærers 
svar på klagen sendes 
herefter til eleven, der har 
klaget. Eleven kan så 
kommentere censors og 
lærers vurdering af klagen. 

Herefter træffer rektor 
beslutning om, hvordan 
klagen skal afgøres. Her er 
der følgende muligheder: 

1. Tilbud om ombedøm-
melse af den skriftlige 
eksamensopgave. 

2. Tilbud om ny eksamen . 
3. Afvisning af klagen. 

 
Hvis eleven får tilbudt 
ombedømmelse eller ny 

eksamen, kan resultatet 
blive en lavere karakter. 

Hvis rektor afviser klagen, 
kan eleven klage skriftligt 
gennem rektor til Under-
visningsministeriet over rek-
tors afgørelse. 

Peter Kuhlman,      
rektor 

 

 

Onsdag den 6. maj var der 1.g’ernes årlige 
løbevent. 
Der var selvfølgelig god stemning og smil, 
men vejret var også perfekt til en løbetur. 
Der var sprint og spurt i Præstevang – i år 

var ruten kort, til gengæld skulle man over 
”Smertens bakke” og ud på ”Fantasiens ø”. 
Vi krydser fingre for, at vejret næste år 
bliver ligeså godt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Kalenderen   

  Efterårskoncerter   

 
Kalender 
Maj 
 
Uge 20  
Ons 13.  Delvis off. af eksamensplan: 
 Eksamener før 29. maj. 

Årsprøve 2g mat A og Bi A 
 
Tors 14/5 Kr. Himmelfartsdag 
Fre. 15 Årsprøve 2g biotek og eng  
 2h/3g fejrer sidste skoledag 

kl. 14.00 (skolegården) 
Uge 21  
Man. 18.  1g Afl problemform. DHO 

2hf afleverer KS-synopsis 
Årsprøve 1g i mat B 

Tir. 19.  Årsprøve i 1g mat A, 
årsprøve 2g spansk (som forts. 3g), 
årsprøve 2g ty/fr (som forts. I 3g) 
Ons. 20. Off. hele eksamensplanen. 
Tor. 21.  Skr. eks. Biotek A 
Fre. 22.  Skr. eks. dk, ke, ma A/B, 

mu 
Sidste skoledag 3g/2hf 

 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
Juni  
Uge 23 
Ma 1.         1g skriver da/hi-opgave 
                  i 5 dage. 
 Skr. eks. i mat B/C (HF), 

mu 
Tir 2.  Skr. eks. i bio, fr, fy 
Ons 3.  Skr. eks i fr, ke 
 

Dernæst eksamensperiode 
Uge 26 
Tir 23.  Årsprøvekarakterer for 1g 

og 2g og årskarakterer i 
da/hi-opg indskrives. 

Ons 23.  Gallamiddag kl. 18.00 
Sidste mundtl. eks.dag 

Tor 25. 12.00 Afslutning i klasser 
12.30 Afslutning i Salen 

Fre 26. 9.00 Translokation for 2hf i 
Festsalen  

 11.00 Translokation for 3g i 
idrætshal 

Ons 12. aug.: Første skoledag
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