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Den digitale skole 
 

 
 
I 1977 udtalte direktøren for det 
amerikanske edb-firma ”Digi-
tal”, at computeren ikke kunne 
anvendes i private husholdnin-
ger. Her 33 år senere kan man 
kan roligt sige, at han ikke fik 
ret. Ikke kun i de private hus-
holdninger, men også i de fleste 
skoler i Danmark er der statio-
nære og bærbare pc´ere over-
alt. Livet i det 21. århundrede 
er så digitaliseret, at vi hele ti-
den er på nettet, hele tiden er i 
kontakt med den globale virke-
lighed. Med elevernes bærbare 

pc´ere og Smart-Phones, med 
skolens nye interaktive tavler 
og det trådløse netværk åbner 
der sig uanede nye faglige og 
pædagogiske muligheder i un-
dervisningen.  
 
Den digitale undervisning rum-
mer samtidig en række udfor-
dringer. Informationssøgningen 
kan uden den rette vejledning 
føre til, at man enten drukner i 
en uoverskuelig datamængde 
eller skriver forkerte og vildle-
dende oplysninger ind i en op-
gave. Man lokkes også let til at 
hente opgavebesvarelser på 
nettet i stedet for selv at arbej-
de med at løse opgaven. Og i 
timerne kan det  være tillok-
kende at spille spil, skrive mails 
til kæresten eller gå på face 
book i stedet for at følge med i 
undervisningen. Bruger man 
derfor de lette løsninger på net-
tet, er der en fare for, at man 
bliver en digital analfabet. Man 
bliver ikke klogere, men dum-
mere af blot at drive rundt på 
internettet. 
 
De digitale muligheder i under-
visningen skal bruges med det 

klare formål at hæve undervis-
ningens kvalitet. Samtidig skal 
vi ikke glemme, at den levende 
dialog understøttet af notater på 
en tavle bestemt ikke er en rin-
ge måde også at undervise på. 
Digitaliseringen af undervisnin-
gen kan drives for vidt, hvis 
eleverne med tiden slet ikke 
behøver at komme i skole. Vir-
tuel undervisning ligger snub-
lende nær i en tid med fortsatte 
nedskæringer i uddannelsessek-
toren. Den vej skal vi ikke be-
træde. Det er i fællesskabet i 
klassen og på skolen, og det er 
ved dialogen og samarbejdet 
med en lærer, at elevernes 
kompetencer udvikles. Dette 
klasserumsfællesskab kan og 
skal ikke erstattes af individuali-
seret fjernundervisning. 
 
Vi skal gribe alle de muligheder, 
som den nye teknologi byder 
på; men vi skal samtidig bruge 
de nye muligheder med omtan-
ke, så vi øger og ikke forringer 
kvaliteten i undervisningen. 
 
Peter Kuhlman, rektor 
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Studieretningsønsker og valgfag 
 
Fredag den 10. dec. skal alle 1.g-
ere have tilkendegivet om de 
fastholder eller ønsker skift af 
studieretning. Lectio åbnes for 
afgivelse af ønsker og tilkendegi-
velse af fasthold. Et skift vil kun 
være muligt i det omfang, der er 
plads på den ønskede studieret-
ning. Erfaring fra tidligere viser, 
at det kun er meget få, der ikke 
er kommet på den rette hylde fra 
skoleårets start. Orientering om 
mulighederne foretages af stu-
dievejlederne, og det er skolens 
udbud af studieretninger fra an-
søgningsperioden, der kommer i 
spil igen. 
Når alle elever har tilkendegivet 
deres ønske om studieretning, vil 
de elever, der får mulighed for at 
skifte, blive tilkaldt og orienteret 
om konsekvenserne af vicerek-
tor. 
Et skift kan indebære, at der er 
fag, der skal indhentes på egen 
hånd. Undervisningen i grundfor-
løbet er i flere fag koordineret, 
men et skift fra f.eks. en sproglig 
studieretning  
 

til en naturvidenskabelig kan væ-
re svært. 
På samme dato skal alle elever i 
2g og elever fra 1hf angive, hvil-
ke valgfag de ønsker for skole-
året 2011/2012. Tirsdag den 7. 
december er valgfagsorientering. 
Studieretningerne kan have for-
skelligt antal valgblokke. Valg-
blokkene er enten på 75 timer 
(C-blok) eller 125 timer (A/B-
blok). Det er muligt i mange stu-
dieretninger at opgradere en C-
blok til en A/B-blok. Vælges op-
gradering må man være klar 
over, at man får et modul mere 
på skemaet og dermed en læn-
gere skoletid.  
Kort tid efter valgfagsorienterin-
gen, åbnes for valg på Lectio, så-
ledes at eleverne, efter at have 
logget sig ind, kan udpege fag 
under menupunktet: studie-
plan/valgfag. Man skal afgive bå-
de en første og en anden priori-
tet af hensyn til muligheden for, 
at fag ikke kan oprettes på grund 
af manglende tilslutning. 

Når alle valg er på plads, vil ma-
terialet blive analyseret for hold-
oprettelse og skemalægning.  
Hvis enkelte elevers valg vil hin-
dre, at skemaet kan holde sig in-
den for rammen 08.10-15.25 vil 
de pågældende blive tilkaldt og 
bedt om at vælge ind i den blok-
struktur, der har vist sig at op-
fylde flest ønsker inden for tids-
rammen. Alle ønsker skal udspil-
les inden for en ramme af kun 3 
blokke, hvorfor nogle valg kan 
udelukke hinanden. Den endelige 
fordeling af elever på valgfag 
sker inden udgangen af januar 
2011. 
For gymnasielever kan valget 
påvirke udtaget af eksamensfag 
efter 2g. Evaluering sker kun på 
det højeste niveau i et fag. Hvis 
man f.eks. har naturgeografi på 
C-niveau i 2g og vælger faget på 
B-niveau i 3g, kommer man ikke 
til eksamen i C-niveauet og et 
andet fag udtrækkes, således at 
det samlede antal eksamener ef-
ter de to første år bliver mindst 
1. 
Orla Petersen, Vicerektor 

 

Studie- og ordensregler 
 
Skolens studie- og ordensregler 
er alle de regler, der gælder for 
elevernes daglige færden og stu-
dier på skolen. 
Hvad angår fravær gælder det, 
at eleverne som hovedregel skal 
deltage aktivt i undervisningen 
og møde rettidigt til timerne. 
Skriftlige opgaver skal afleveres, 
så de følger de kvantitative og 
kvalitative krav, som fastsættes 
af skolen og læreren. Såvel fra-
vær fra timerne som manglende 
skriftlige afleveringer registreres 
i lectio, hvor eleverne skal anføre 
årsagen til fraværet. Såvel lære-
re, klasseteam, studievejledere 
og ledelse følger løbende med i 
elevernes fravær. Elever med 
højt fravær bliver indkaldt til 
samtale om årsagen til fraværet 
og de konsekvenser, det måtte 
have. Eleverne kan selv løbende 
følge det registrerede fravær og 
har selv mulighed for at kom-
mentere registreringen. Elever 

kan kun være fraværende fra 
undervisningen på grund af syg-
dom eller efter aftale med rektor.  
Undervisning, der finder sted 
uden for skolens område, og vir-
tuel undervisning er underlagt 
samme regler. Ved længereva-
rende sygdom kan rektor kræve 
en lægeerklæring. Udgiften til 
lægeerklæring betales af eleven. 
Brud på skolens regler om fravær 
og øvrige studie- og ordensregler 
som f.eks. snyd med opgaver og 
uacceptabel opførsel kan medfø-
re hjemsendelse i kortere eller 
længere perioder i op til 10 dage 
på et skoleår.  Hjemsendelsen 
medregnes som fravær. Ved fra-
vær i større omfang kan en gym-
nasieelev efter forudgående 
skriftligt varsel henvises til at af-
lægge prøve i alle afsluttende fag 
på det pågældende klassetrin. 
Der gives ikke årskarakterer i 
disse fag. Fortsætter fraværet på 
trods af henvisning til eksamen i 

alle afsluttende fag, kan rektor 
beslutte, at eleven mister retten 
til at blive indstillet til prøve i de 
afsluttende fag.  Hvis eleven får 
tilladelse til at fortsætte uddan-
nelsen, skal prøverne aflægges i 
det følgende år. I særligt grave-
rende tilfælde kan en elev bortvi-
ses fra skolen. Eleven kan dog 
stadig gå til eksamen som selv-
studerende.  Statens Uddannel-
sesstøtte (SU) er knyttet til stu-
dieaktivitet. Det betyder, at hvis 
man ikke møder til undervisnin-
gen og/eller afleverer skriftlige 
opgaver, kan man få frataget SU 
i en periode, indtil man har be-
vist, at man er studieaktiv. Dette 
gælder både i gymnasiet og hf.  
Studie- og ordensreglerne kan i 
øvrigt ses i elev-ABC’en og på 
skolens hjemmeside. 
Vibeke Hagel-Sørensen, in-
spektor 

        



Større skriftlig opgave i 2hf  og Studieretningsprojektet i 3g 
 

Så er 2hf og 3g i fuld sving med 
at forberede hhv. deres Større 
skriftlige opgave (SSO) og deres 
Studieretningsprojekt (SRP). For 
2hf’s vedkommende skal opga-
ven skrives fra d.18. til d.25. no-
vember, mens 3g skal skrive i 2 
uger umiddelbart før juleferien. 
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 god-
kendt af rektor,  hvoraf mindst 1 
skal være et studieretningsfag på 

A-niveau, og det øvrige fag kan 
være et hvilket som helst andet 
fag på mindst B-niveau. Projekt-
perioden består af 2 indledende 
vejledningsdage og 2 sammen-
hængende skriveuger, hvor der 
er planlagt yderligere 2 vejled-
ningsdage i første uge. Opgaven 
bedømmes både internt af vejle-
derne samt af en ekstern censor, 
og der skal inden d. 25. februar 
være afgivet en karakter for op-
gaven. 2hf’erne vil få meddelt 
deres karakterer senest torsdag 
d. 20. januar. I bedømmelsen af 

opgaven lægges der vægt på, at 
emnebehandlingen er fyldestgø-
rende og selvstændig, at frem-
stillingen er klar og præcis, at lit-
teraturen er anvendt relevant og 
korrekt, og endelig at de rent 
formelle krav til f.eks. henvisnin-
ger og citat er opfyldt. 
Vi håber, at alle 2hf’ere og 3g’ere 
får et spændende og lærerigt for-
løb.  
Vi ønsker alle held og lykke med 
opgaven. 
 
Ditte Smith, pæd. leder

 
 
 

Studievejledning 
 
Skolens studievejledere vareta-
ger vejledningen vedrørende 
gennemførelse af gymnasiet og 
hf, mens vejledning vedrørende 
udslusning i det videregående 
uddannelsessystem varetages af 
”Studievalg København”. Studie-
vejlederne kan træffes dagligt på 
studievejlederkontoret i 2. og 3. 
modul. Lige inden for døren er 
der et skema over, hvornår de 
enkelte studievejledere har træf-
fetid. 
 
Studievejledningens plan for de 
næste måneder er følgende: 

 
1.g/1.hf  
18.11.  
”Studievalg København”: Infor-
mationsmøde for alle i 1.g:  Stu-
dieretninger og videregående 
uddannelser. 
 
2.g  
19.11.  
”Studievalg København” afholder 
møde. 
 
8.12.  
Valgfagsorientering 
 

3.g/2hf 
4. og 18.11.  
”Studievalg København” afholder 
møder for 3.g 
 
Studievalg København afholder 
desuden træffetider i studievej-
ledningen. Tidspunktet for disse 
træffetider vil fremgå af studie-
vejledningens opslagstavle. 
 
  
Studievejlederne 

 
 
 
 

Læsevejledning 
 

 
I begyndelsen af skoleåret 
blev alle 1.g og 1.hf klasserne 
testet i stavning, læseha-
stighed/læseforståelse. 
Eleverne har personligt fået re-
sultatet af disse tests med et til-
bud om et kort kursus i stavning, 
grammatik, læseteknik og notat-
teknik, hvis der er behov for det-
te. 
 

Læsevejledning er opstået i takt 
med en voksende forståelse for, 
at mængden af læsestof på ung-
domsuddannelserne er så stor, at 
unge, der ikke har haft svært ved 
at følge med tidligere i deres 
skoleforløb, pludselig kan få  
problemer. 
 
Læsevejledning er for alle elever 
på Frederiksborg Gymnasium og 
HF. Eleverne kan henvises til os 

af deres lærere eller henvende 
sig selv til læsevejlederne via 
Lectio. Her vil vi så tage en snak 
om, hvor problemet er og finde 
ud af, hvad der kan gøres og 
hvilken undervisning, der vil væ-
re mest målrettet.                                                                                     
 
Ditte Skelboe og Connie 
Knudsen, Læsevejledere        

   



 
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 ekskur-
sioner. Fonden bygger på bidrag 
fra forældrene. 
Støtten ydes typisk i form af ren-
tefrie lån. Desuden har Forældre-
fonden mulighed for at uddele et 
antal legater. 
 

Med dette nummer af FG-Nyt får 
du et girokort, som du kan bru-
ge, hvis du vil yde et bidrag til 
Forældrefonden. Du kan også 
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 Foræl-
drefonden, kan du enten hen-
vende dig til mig på skolen, på 
tlf.49 21 96 03 eller sende en 

mail til: annevibeke.bjergstroem 
@skolekom.dk 
Du kan downloade et ansøg-
ningsskema fra skolens hjemme-
side (elev - lån og legat). 
 
Vi er taknemmelige for ethvert 
bidrag! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm, 
daglig leder af Forældrefon-
den 

 
 

Lektiecafé 
 
Så er vi i fuld gang med det nye 
skoleår. Forude venter der ele-
verne en hel del arbejde i form af 
læsestof, skriftlige opgaver og 
rapporter. At gå i gymnasiet eller 
på hf er et krævende fuldtidsar-
bejde! 
 
For at yde lidt hjælp til lektierne i 
såvel de naturvidenskabelige 
som samfundsfaglige og sprogli-
ge fag har skolen en lektiecafé, 
som afholdes hver 

 
onsdag kl.1345 - 1530 
i kantinen 
 
Lektiehjælpen gives af lærere i 
matematik, fysik, kemi, biologi, 
dansk, tysk, engelsk og sam-
fundsfag samt af 3g-elever med 
fagene på A-niveau. 
 
I lektiecaféen kan man få hjælp 
til at komme videre med en op-

gave, man er gået i stå med, el-
ler man kan få hjælp til at forstå 
det teoretiske stof. Man kan også 
bare komme for hyggens skyld, 
sidde og arbejde sammen med 
nogle kammerater og nyde en 
kop varm kakao. 
 
Alle er velkomne i kantinen til 
lektiecafé – vel mødt! 
 
Claus Thormann, matematik-
lærer  

 
 

 
 
 



Frivillige aktiviteter 
 

Frivillig idræt 
Traditionen tro byder frivillig 
idræt på Frederiksborg Gymnasi-
um og HF på en bred vifte af ak-
tiviteter, hvor man kan få opfyldt 
såvel idrætslige som sociale be-
hov samt få stimuleret sine moti-
onsvaner. To af sidste års delta-
gere beskrev frivillig idræt såle-
des: 
Super godt supplement til den 
daglige idræt – både idræt i sko-
len og mine daglige idrætsaktivi-

teter. Samtidig fik jeg et rigtig 
godt forhold til andre elever fra 
FG på tværs af årgangene og på 
tværs af studieretninger. 
(Julie K. Thomsen, 3.z) 
Dejligt at man i skoleregi kan 
have kontakt til lærerne og ele-
verne uden der er stress på - 
hvilket der ellers kan være i 
hverdagen... 
(Sofie R. Knudsen, 3.z) 
 

I år vil der blive mulighed for at 
deltage i bl.a. fodbold, volleyball, 
håndbold, grundtræning, rulle-
skøjter, stressless mm. For at 
deltage skal du kontakte den an-
svarshavende lærer (se opslag 
på skolen, beskederne i Lectio el-
ler hør informationerne til mor-
gensamling). 
 
Sportslige hilsner 
Idrætslærerne

 
 

Frivillig musik 
Frederiksborg Gymnasium og HF 
har en tradition for et rigt og va-
rieret musikliv. Der er musikstu-
dieretningsklasserne, holdene i 
1.g og 1. HF samt B-niveau-
valghold; der er alle de forskelli-
ge grupper, der går sammen for 
at underholde til en morgensam-
ling eller en koncert; og så er der 
den frivillige musik uden for den 
almindelige skoletid. Vi har i år i 
den organiserede frivillige musik 
i form af skolens kor og bigband 
og derud over flere selvstændige 
samspilsgrupper. 

Koret på 30-40 elever - nogen 
perioder flere andre perioder 
færre - synger et bredt repertoire 
fra nyere rytmisk musik til jazz, 
etnisk og klassisk musik. Koret 
optræder ved de faste koncerter i 
løbet af skoleåret - efterårskon-
certer, juleafslutning og forårs-
koncert, samt ved andre lejlighe-
der der byder sig til. Det første 
store projekt er efterårskoncer-
ten onsdag d.10.11. 
Skolens big-band er ikke speci-
elt jazz-orienteret. Repertoiret 
vælges ud fra instrumenter og 

interesser. I løbet af året bliver 
der således sædvanligvis plads til 
at arbejde med såvel soul latin, 
rock og funk som etnisk-
inspireret fusionsmusik. 
Skolen har ud over dette flere 
samspilsgrupper, som arbejder 
på egen hånd inden for forskelli-
ge genrer – polka, cover-pop og 
egne kompositioner - og som 
fremfører resultatet heraf til di-
verse arrangementer. 
 
På gensyn og genhør 
Musiklærerne

 
 

Frivillig billedkunst 
Billedkunstlærerne tilbyder hjælp 
og materialer til frivillig billed-
kunst i billedkunstlokalerne 
(K7,K8,K9) i det nye kulturhus 
hver mandag i ulige uger og tirs-
dag i lige uger fra kl. 13.50-
17.00. Vejledningen er individu-

el, og det er derfor ikke nødven-
digt at møde op hver gang. 
Der er mulighed for at tegne, 
male, modellere i ler, arbejde 
med foto, design og meget an-
det. Flere elever arbejder i år 
med større billeder til udsmyk-

ning af nogle af skolens nymale-
de hvide vægge. Der gives også 
lektiehjælp i forbindelse med op-
gaver i billedkunst og design.  
 
Billedkunstlærerne (Jesper, 
Bo og Bente) 

 
 

Frivillig drama 
Vi er få, men vi er entusiastiske! 
En lille flok elever kommer tro-
fast til vores møder hver tirsdag 
efter 4.modul i det nye, dejlige 
dramalokale, 134. I lang tid har 
vores mål været at lave små 

sketches til efterårskoncerten, 
men af forskellige praktiske 
grunder har vi måttet melde fra 
til koncerten. Så nu øver vi på et 
mini-stykke, som vi vil spille til 

en morgensamling om en må-
neds tid.  
Kom og vær med! 
 
Fran Hopenwasser

 



Jeg drikker og ryger…. 
Unges rusmiddelkultur og FG’s rusmiddelpolitik 

 
I dag er illegale rusmidler let 
tilgængelige. Unge kan få til-
budt hash, ecstasy eller amfe-
tamin på gaden eller på di-
skoteker. 40 % af de 16-19 
årige har selv prøvet at ryge 
hash, og 92 % kender andre, 
der har taget illegale rusmid-
ler. 
 
Rusmiddelkulturen har æn-
dret sig 
Blandt unge har vi Europa-rekord 
i forbrug af alkohol. Samtidig er 
illegale rusmidler blevet lettere 
tilgængelige. Unge har et stort 
forbrug af både alkohol og hash. 
Der er samtidig sket et skred i 
holdninger til illegale stoffer. Det 
er blevet mere accepteret blandt 
unge, at de eksperimenterer med 
stoffer, når de skal ud at have 
det sjovt. Blandt de erfarne bru-
gere af illegale stoffer møder 
man aktive og udadvendte unge 
– brugen af illegale stoffer er så 
at sige rykket fra hashbulen ind i 
dagligstuen. Rusmiddelkulturen 
har ændret sig, og der er ikke 
tegn på, at de illegale stoffer er 
på vej ud af markedet. Sandsyn-
ligheden for, at unge kommer i 
kontakt med stoffer, er meget 
stor. Derfor er det nødvendigt, 
som forældre og det øvrige net-
værk omkring de unge, at være 
godt forberedt. 
 
Michael (navn opdigtet) har røget 
hash 2-3 gange om ugen i et år 
og – indtil for nylig – hver dag i 
de sidste syv måneder. Michael 
fortæller: ”Jeg begyndte at ryge, 
fordi det var cool over for kam-
meraterne. Jeg kunne godt lide 
at sidde og være skæv. Men jeg 
blev også stresset af det. Hele ti-
den skulle jeg tænke på, hvordan 
jeg fik penge til hashen. En dag 
for en måned siden havde jeg 
røget hash ”på nol” (et skrab 
med stærkere koncentration, 
som man får ved at opløse ha-
shen i vand). Pludselig blev alting 
grønt. Som om jeg så verden 

gennem et stykke grønt glas. Jeg 
hørte en pivende høj hyletone og 
blev meget bange. Jeg har aldrig 
været så bange før, og jeg vil al-
drig røre hash igen. Et par gange 
efter, at jeg er holdt op med at 
ryge hash, har jeg haft det på 
samme måde, men mindre 
stærkt. Det har været lige før, 
jeg skulle sove. Det gør mig ban-
ge. Tænk hvis man skulle få det 
sådan hele tiden”. 
  
Måske har du prøvet at drikke 
dig fuld? Eller taget et hiv af din 
kammerats ”joint”? Det er meget 
normalt for unge at have lyst til 
at eksperimentere og se, hvor-
dan alkohol og stoffer virker. 
Men hvis det bliver en vane eller 
et behov eller noget, man tænker 
på til daglig, kan det blive farligt. 
 
Hvad er en rus 
En rus er den umiddelbare virk-
ning af alkohol eller stoffer på 
ens psykiske og fysiske tilstand. 
Man bliver f.eks. glad og op-
stemt, mister hæmningerne og 
tør mere, end man plejer. En rus 
kan være dejlig, men den kan 
også være farlig, særlig ved brug 
af stoffer. 
 
Nina (navn opdigtet) drikker sig 
fuld hver week-end. Så tør hun 
det, hun ellers ikke tør. Til hver-
dag er hun en stille og fornuftig 
pige. Men når hun får noget at 
drikke, bliver hun en helt anden. 
Hun taler højt og underholder 
hele vennegruppen. Hun scorer 
drenge – eller bliver scoret! En-
gang kom hun op at slås med en 
anden pige om den samme 
dreng. Nina vandt!  
 
Hvornår er det misbrug 
Det er misbrug, når brugen af et 
stof eller alkohol gør skade på 
din krop, din psyke eller går ud 
over dit sociale liv. Det er også 
misbrug at indtage stoffer, der 
ifølge loven er forbudte. 

Du har et problem, når du bliver 
mere og mere optaget af mis-
bruget. Når du ikke får lavet dine 
lektier eller kommer for sent i 
skole. Hvis du ikke når med til 
din fars fødselsdag eller glemmer 
at besøge din mormor på syge-
huset. 
Problemet er stort, når du bruger 
mere og mere tid på at skaffe og 
indtage stoffet, når al din inte-
resse og energi bliver brugt på at 
være fuld eller skæv, eller når du 
kommer til at udsætte dig selv 
for risiko på grund af misbruget. 
Det kan være at køre bil, selv om 
du ikke har kørekort eller at klat-
re op i et byggestillads – til fem-
te sals højde. 
 
Hvad gør vi på FG 
Når vi holder fest på FG, er der 
altid en læreransvarlig, under-
tegnede, og otte dør-
mænd/vagter til stede, hvoraf 
den ene vagt er læge. Til hver 
fest udtages tilfældigt 3 til 5 ele-
ver til narkotest. Vi anvender 
nogle simple narkotests til at 
spore et stof på overflader, i 
sved og spyt. Denne test kan ik-
ke skelne mellem: kokain, can-
nabis, amfetamin, ecstasy m.m.  
Vi har fået nogle nye ”alt i en 
test”, her kan vi måle på f.eks. 
overflader, tabletter, væsker og 
urin. Helt konkret betyder dette, 
at man kan kontrollere eventuel-
le fund af f.eks. pulver, piller og 
tørrede plantedele, da selv me-
get få korn af et mistænkt stof vil 
give et pålideligt resultat. Denne 
test kan skelne mellem fem pa-
rametre: Amfetaminer (speed, 
ecstacy m.m.), Kokain (kokain, 
crack m.m.), Metamfetaminer 
(ecstacy, pep-piller m.m.), Mor-
finer (heroin, medicin m.m.) og 
THC (hash, marijuana m.m.). 
Samtidig anvender vi nogle trace 
wipes, som er udviklet i samar-
bejde med politi og toldvæsen til 
at spore kokain på alle overflader 
eksempelvis i en bil, på tasker, 



på en håndvask, beholdere, tøj, 
jeans. 
Vi har nu gennem to år udtaget 
fem, som har været misbrugere. 
Alle har valgt at forlade gymna-
siet. To er i dag i behandling. 
Behandlingen af misbrug er af-
vænning og støtte til at komme 
tilbage til en hverdag uden mis-
brug. Det er selvfølgelig bedst at 
begynde behandlingen, før ska-
den er sket. Det forsøger man at 
gøre ved forebyggende samtaler, 
både privat for elever/forældre 
og i FG-regi, eller via informati-
onskampagner.  
Som udgangspunkt skal forældre 
altid være opmærksomme på og 

interesserede i de unges liv og 
dagligdag, men stadig have den 
ansvarlige forældrerolle – altså 
som den omsorgsfulde og græn-
sesættende i de unges liv. 
Familie og venner kan nemlig 
bedst hjælpe ved at være op-
mærksomme på advarselssigna-
lerne. At tale med den unge om 
det. At sørge for, at den unge 
kommer i behandling. 
 
Sæt rusmidler på dagsorde-
nen 
Hvad siger forældrene? Det er 
vigtigt, at unge og forældre dis-
kuterer både alkoholvaner og 
brug af andre rusmidler. Unge og 

forældre skal sammen diskutere 
om det er  acceptabelt at ryge 
hash – om det er bedre at drikke 
alkohol? Er det OK bare at prø-
ve? Hvornår bliver rusmidler far-
lige? Hvor er grænsen mellem at 
være bruger og misbruger? Hvad 
skal forældre gøre – hjælper det 
f.eks. med forbud? Hvordan får 
man en god dialog om rusmidler 
mellem unge og forældre? Hvad 
gør man, hvis man kan se, at en 
af vennerne har et for stort for-
brug? Skal vi tage ansvar for 
hinanden – hvordan? 
 
Jørgen Kloch, kemilærer og 
festvagt 

 
 



 

 

 

Det begyndte med 10 ud af 350. 
Så var der 5. Snart 4 og til sidst 
1. Alle starter samme sted – 
nemlig med en idé. Der startede 
jeg også, jeg brændte for det, og 
jeg ville udforske det. Desværre 
var der mange, der faldt fra hur-
tigt, måske fordi de troede, at vi 
skulle skrive en rapport på 20 si-
der, hvilket er et helt forkert ind-
tryk…  

I slutningen af februar, da jeg gik 
i 2.y, blev jeg klar over, at der 
var noget, der hed Projekt For-
skerspirer. Allerede dengang 
havde jeg en interesse for stam-
celler, så jeg skrev en kort pro-
jektbeskrivelse om, hvordan jeg 
ville undersøge, om stamceller 
kunne reparere defekter i hjertet 
og sendte den ind. Jeg blev op-
taget, og første gang jeg mødte 
forskerspirerne fra resten af 
Danmark, var i København i maj 
måned. Her valgte man sig ind 
på et fakultet, og der var aktivi-
teter og forelæsninger hele da-
gen. Næste gensyn var i sep-
tember, hvor der blev afholdt 
seminar på Brandbjerg Højskole i 
Vejle. Det var en virkelig interes-
sant og lærerig weekend. Semi-
naret lå fra fredag morgen til lør-
dag formiddag, og der var oplæg 
ved bl.a. Linda Greve, som un-
derviste i taksonomi og akade-
misk proces og argumentation. 

Senere fredag aften var der fest 
med resten af højskolen, som 
eleverne havde arrangeret, og 
jeg var overrasket over, hvor 
godt det sociale sammenhold al-
lerede var blevet. Efter seminaret 
gjaldt det om at skrive en synop-
sis. Undervejs havde mit projekt 
ændret retning, og der er ingen, 
der afleverer synopsis i oktober 
med det fokus, de troede, de 
ville have i marts. For under hele 
forløbet udvikler man sin ide og 
indskrænker den, så den kan ko-
ges ned til en ultrakort og kniv-
skarp synopsis.  

I de sidste minutter op til dead-
line, sad jeg og nørklede med at 
få de sidste kilder og kommaer 
på plads. Så mange måneder 
havde jeg vidst, jeg skulle skrive 
denne synopsis, og alligevel blev 
den til i nogle sene nattetimer et 
par dage i oktober. Men de få 
nætter, det tog, var bestemt det 
hele værd. Projekt forskerspirer 
er ikke kun en konkurrence om 
at vinde 20.000 kr. Det er en læ-
rerig proces hele vejen igennem. 
Man får et kæmpe netværk, og 
det er fedt at møde andre, der 
brænder for at realisere deres 
vildeste ide! Jeg oplevede allere-
de til Københavnermødet, at det 
næsten var mere spændende at 
høre om de andres projekter end 
at fortælle om mit eget. Sidege-

vinster er der mange af, hvis 
man er med i Projekt Forskerspi-
rer, og jeg vil lige nævne nogle 
af dem. For det første bliver man 
sluset ind i forskerverdenen, som 
faktisk ikke er så abstrakt og en-
som, som man kunne tro. Net-
værket taler for sig selv, det vil 
kunne bruges resten af livet. Læ-
ringsprocessen, hvor du selv er 
ansvarlig for at søge og finde en 
forskerkontakt, materialer og til 
sidst skriveprocessen er benhård, 
men når du når målet, kan du 
se, hvor meget du rent fagligt er 
rykket. Sidst men ikke mindst 
har du et helt oplagt valg af em-
ne til dit studieretningsprojekt, 
som begynder i det øjeblik din 
synopsis er færdig.  

Jeg kan kun opfordre de nuvæ-
rende 2.g’ere til at tænke over, 
om det er noget for jer, og så 
meld jer til når tiden er inde i 
starten af 2011. Kravene er be-
skedne; skriv en synopsis, der er 
bygget op som et forskningspro-
jekt, der ikke er udført endnu, på 
maks 2500 ord. Argumentér for 
at din ide er original, og hvis du 
er god nok, eller bedre end de 
andre, så har du vundet 20.000 
kr. og en oplevelse for livet!  

Du kan læse mere på 
http://forskerspirer.ku.dk/ 

Rikke Zethner, 3.y  

 

http://forskerspirer.ku.dk/


Idrætsdagen 

1g Skovbattle og posteløb 

Stemningen i det klasselokale vi 
mødtes i, var ikke til at tage fejl 
af, alle var spændte, opstemte 
og klar til dagens udfordringer. 
Alle stod i deres flotte Warrior-
uniformer, i mange forskellige 
udgaver. Målet var fast, 1. W 
skulle vinde idrætsdagen. Efter vi 
havde diskuteret taktik og kamp-
plan, lagt krigsmaling og limet de 
sidste blade på diverse kostu-

mer, marcherede vi ud til sam-
lingen for at se hvad de andre 
klasser havde fundet på. Dagen 
blev skudt i gang, og vi skyndte 
os ud til den første post. Humø-
ret var højt, og alle havde det 
sjovt, der blev grinet og sunget 
kampsang. Som dagen skred 
frem besluttede vi piger os for, at 
drengene havde brug for motiva-
tion, og lovede derfor at alle 

klassens 8 piger ville bage kage, 
hvis vi vandt. Det var også sådan 
kampråbet: ”Hvad kæmper vi 
for? – KAGE!” kom til verden. 
Det var en fed dag, hvor alle 
kæmpede til det yderste og ofre-
de sig 100% for klassen. En rig-
tig krig vindes ikke uden blod, 
sved og tårer!  
Maria Riget og Lærke Jørgen-
sen 1.W 

 

1hf & 2g Bold-turneringer 

Så blev idrætsdagen afholdt igen 
i år, og som altid endte dagen i 
en succes, til glæde og gavn for 
både FG-eleverne og lærerne. 
Dagen blev der lagt meget arbej-
de i, lærerne havde koordineret 
dagen, aktiviteterne og tidspla-
ner mm., eleverne klædt sig flot 
ud i håb om at vinde points til 
klassen som de bedst udklædte. 

Der var både Counterstrike, 
Yachtparty og Zeus’er, kreativite-
ten fejlede ingenting. 
Traditionen tro stod 3.z’ere for 
den fællesopvarmning, og de 
gjorde et godt job. Derefter gik 
”legene” i gang. Der blev kæm-
pet bravt i Fodbold, Streetba-
sket, Ultimate og Vollyball. Der 
blev kæmpet rigtig flot i alle di-

sciplinerne, men vinderen af 
idrætsdagen skulle jo findes, og 
dette år var det min klasse, den 
forrygende idrætsklasse 2.z der 
vandt idrætsdagen 2010. Så jeg 
kan     alt i alt sige, at FG’s-elever 
havde en god dag med et sjovt 
og stærkt sammenhold. 
Patricia Fox Maule 2.z 

 

 



 

 

 

2 hf & 3.g Kano, soule og langbold  

P-pladsen ved Frederiksborg 
Gymnasium og HF onsdag den 8. 
september klokken 8.10: elleve 
3.g klasser og tre 2. HF klasser 
stod spændte og udkædte klar til 
dagens mange strabadser, som 
blev skudt i gang med den altid 
farverige indmarch. 3. Camoufla-
ge, 3. Uruk-hai og 3. Safari ledte 
flokken af håbefulde elever og 
blev flot honoreret af lærerne 
med 10 point for udklædning. Ef-
ter en grundig opvarmning gik 

turen mod Nødebo, nærmere be-
tegnet Kongens Bøge, hvor 
kampgejst og vilje til at vinde i 
disciplinerne langbold, soule og 
kanoroning kom til udtryk i spil-
lende muskler og intense blikke. 
Skyerne trak sammen, og det 
blæste op – scenen for hårde 
kampe på søen var i den grad 
sat. Klasserne faldt fra (og i van-
det) på stribe, og kun de tapre-
ste holdt ud mod de meterhøje 
bølger. En vellykket idrætsdag 

sluttede omkring klokken 13, og 
folk vendte trætte næsen hjem-
ad. I tiden op til præmieover-
rækkelsen steg spændingen dag 
for dag, indtil den endelig blev 
udløst: Traditionen blev holdt i 
hævd, da 3.s vandt den legenda-
riske idrætsdag, og skuffelsen 
hos 3.z var til at tage og føle på, 
da de til morgensamling ikke øn-
skede at modtage præmien for 
den ellers flotte andenplads.   
Katrine 3s

  

 

 



Studietur 3g 

I hjertet af Barcelona – 3. w studietur ’10 

Der er mennesker overalt om-
kring mig, men det er ikke dem, 
der fylder meget. Der er butikker 
ned langs gaden, men det er ikke 
dem, jeg ser; og der er folk, jeg 
kender ved min side, men det er 
ikke dem, der fanger min inte-
resse.  

For jeg går midt i et væld af liv, 
og jeg bliver overvældet af en 
stemning, som får et smil til at 
spire frem på mine læber. Jeg 
kan mærke, at jeg er i udlandet, 
og jeg kan mærke, at det ikke er 
Strøget i København, jeg bevæ-
ger mig ned af.  

Folk omkring mig stopper op for 
at samles om en 
tryllekunstner, der 
tryller naive turi-
sters penge væk, 
og længere frem-
me kredser folk li-
geledes om et 
show med fire 
stærke drenge, der 
springer rundt i 
saltoer og araber-
spring i håb om, at 
folk efterfølgende 
smider nogle møn-
ter i hatten på jor-
den.  

Til højre for mig 
får jeg øje på en 
voksdukke, der står med en bue i 
hånden og fjer på hovedet som 
en rigtig indianer, og ved nær-
mere eftertanke går det op for 
mig, at det ikke er en dukke. En 
dreng har ligeledes fået interesse 
for indianeren, og drengen be-
væger sig hen til ham for at sæt-
te hans evner som voksdukke på 
prøve, hvilket han gør ved at 

svinge en knyttet næve mod in-
dianerens ansigt i et hurtigt hug, 
men drengens smørrede smil to-
ner ud i et udtryk af undring, da 
hans udfald end ikke får indiane-
ren til at blinke med øjnene.  

Han ser tilbage på sine venner, 
som begynder at grine over hans 
mislykkede forsøg, og da han 
vender sig om mod indianeren 
igen, springer drengen pludseligt 
tilbage i chok, da indianeren i en 
hurtig handling spænder buen og 
sigter mod den skræmte dreng i 
et voldsomt udråb.  

 

Jeg er underholdt, drengens ven-
ner er underholdt, og selv dren-
gen, der ikke længere ser så sej 
ud, bryder ud i latter, da det er 
gået op for ham, hvad der lige 
har fundet sted. Pludselig indser 
jeg, hvordan dette skiller sig ud 
fra Danmark. Hvad der er speci-
elt for Ramblaen i Barcelona. Det 
er ikke bare duften, der lister sig 

ud fra diverse boder som usynli-
ge tråde, der trækker i folk. Det 
er ikke bare varmen, som lige så 
godt kunne have været dansk 
sommer. Det er stemningen.  

Her går man ikke bare i sin egen 
verden som i Danmark, her har 
man noget at være sammen om.  

Vores studietur til Barcelona var 
med fagene matematik og idræt. 
Inden for disse havde Barcelona 
meget at byde på. Camp Nou er 
et stort fodboldstadium, som er 
en del af Barcelonas stolthed, da 
det er hjemmebanen for deres 
verdensberømte hold, FC Barce-
lona, men det var ikke kun byg-

ningsværker, vi så 
gennem idræt. Alle 
fik vi overskredet 
grænser, da vi i 
Adventure Park 
skulle klatre på wi-
rere gennem kræ-
vende forhin-
dringsbaner løftet 
over jorden, hvor 
vi skulle kæmpe os 
fra træ til træ.  

Matematikken var 
dog mere fredelig, 
da vi her skulle se 
bygninger af Gau-
di, som gjorde stor 
brug af bl.a. ma-

tematiske figurer, kurver og an-
den geometri i sin arkitektur.  

At se Barcelona gennem mate-
matik og idræt rummede mange 
muligheder – vi kan kun anbefale 
det.  

Christine Eberhardt, Hannah 
Jørgensen og Esben Christi-
ansen. (3.w)  



KALENDEREN 
 
November 
Ons. 3. Operation Dagsværk 
Uge 45 2g (b,c,u,x,z) AT5 
Ons. 10. Fællesarrangement: Forkoncert 

12:05-13:00 
 Efterårskoncert 19:30 
Tors. 11. 2 hf SSO vejledning 
Fre. 12. Q-aften 
Uge 46 2g (a,m,s,t,w,y) AT5 
Tors. 18. 2hf udlevering SSO 14:00 
Tors. 25. 2hf afleverer SSO 14:00 
Fre. 26. CU-fest 
 
December 
Tor. 2.  3g udlevering SRP 15:30 
Uge 49 1g AP-test 
 1g NV-eksamen 
Man. 6. 3g SRP-vejledning 
Tir. 7. 3g SRP-vejledning 
 1hf/2g valgfagsorientering 
Fre. 10. Aflevering af valgfagsskema 1hf/2g 
Uge 50 1g NV-eksamen 
Ons. 15. 2g gymnastikevent 12:00-15:00 
Tor. 16. 3g afleverer SRP 15:30 
Fre.17. 9:00 Juleafslutning  
                
Juleferie  lør.18.12. - søn 2.1.(incl.) 
 
Januar 
Uge 1 3g, 2hf id B Skiekskursion 
Tir. 11. Q-aften 
Tor. 13. Studie- og karrieredag for 3g/2hf 
Uge 3 1g (b,t,u,v,w) AT2 
Uge 4 1g (a,m,s,x,y,z) AT2 
Tors. 27. Generalprøve musical 19:00 
Fre. 28. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 
Lør. 29. Musical/lanciers 2hf/3g/gamle 

elever 19:00 
Søn 30. Musical matiné 14:00 
Uge 5 3g AT8 
Man. 31. 3g AT eksamen udmeldes 
 
Februar 
Ons. 9. 2hf valg af fag og emne EP kl.14:00 
 3g valg af fag og emne AT-synopsis 

kl.14:00 
 
Vinterferie uge 7 
 
Uge 8 1hf KS1 
 2g udmelding af SRO 
 
Marts 
Uge 9 3g AT8 
Fre. 4. CU-fest 
Uge 10 1g (b,t,u,v,w) AT3 
 1hf,2hf,2g terminsprøver 
 
 

 
Uge 11 1g (a,m,s,x,y,z) AT3 
 3g terminsprøver 
Fre.18. Q-aften 
Man. 28. 2g afleverer SRO 8:10 
Tor. 31. 3g afleverer AT-synopsis 8:30 
 
April 
Uge 14 2hf KS3 
 2g (b,c,u,x,z) AT6 
Ons. 6. Dramaaften 1g 19:00 
Fre. 8. CU-fest 
Uge 15 2g (a,m,s,t,w,y) AT6 
 2hf Eksamensprojekt 
Man. 11. Dramaaften 1hf 19:00 
Tir. 12. Dramaaften 1g 19:00 
Ons.13. 1g løbeevent 12:00 
 Forårskoncert 19:00 
Tors.14. Forårskoncert 19:00 
 
Påskeferie lør. 16.4.- man. 25.4. 
(incl.) 
 
Fre. 29. Skolens fodboldturnering 14:00 
 Q-aften 
 
Maj 
Fre. 6. Sidste CU-fest 
Man. 10. 2 hf aflevering af synopsis til EP 

8:30 
Uge 19 Årsprøver 1g/2g 
Tor. 13. Offentliggørelse af skriftlig eksamen 

samt eksamen før 30.maj 
Fre. 14. 2g Sidste skoledag 
Uge 20 1hf historieopgave 
 Årsprøve 2g 
Ons. 18. 2hf/3g sidste skoledag 
Tor. 19. Offentliggørelse af hele 

eksamensplanen 
Uge 21+22 1g dansk-/historieopgave 
Man. 23. Første skriftlige eksamensdag 
 
Juni 
Ons. 1. 1g/1hf sidste skoledag  

Sidste skriftlige eksamensdag 
Fre. 3. 1g afleverer dansk-/historieopgave 

14:00.  
Ons. 22. Sidste mundtlige eksamensdag 
 Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.23. Afslutning 1g/2g/1hf 12:00 i 

klasser 
 13:00 festsal 
Fre.25 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
   
Sommerferie lør.25.6. – tir.9.8. 
(incl) 
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