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FG – en skole med tilfredse elever og lavt fravær 

 
Igen er hjulene kommet i gang på 
Christian IV´s gamle skole. Selvom 
der knap er plads til alt det liv på 
gange og i lokaler - 1000 elever og 
102 lærere. Men det fungerer allige-
vel forbavsende godt. Og liv, det er 
der så sandelig. De første fester, den 
første Q-aften og idrætsdagen har 
varmet skoleåret op. Men også de 
mange frivillige aktiviteter er kom-
met godt fra start. Prosaklubben 
samles en gang om ugen og læser 
digte op for hinanden. Kaffeklubben 
samles i frikvartererne, drikker kaf-
fe, spiser kage og hyggesnakker. 
Koret synger en gang om ugen og 
skolens big band spiller i musiklo-
kalerne. Dramaeleverne øver sig i 
festsalen til den store efterårskon-
cert. Fodboldholdene træner til de 
kommende skoleturneringer. Og så-
dan kan man blive ved. Det er på 
mange måder et privilegium dagligt 
at være sammen med så mange gla-
de unge mennesker. 

Men kerneydelsen på 
et gymnasium og hf-kursus er selv-
følgelig selve undervisningen. Også 
her er der liv med gæstelærere, eks-
perimenter, ekskursioner, fællesti-
mer og rejser. Undervisning på 
tværs af fagene skaber nye udfor-
dringer, vel først og fremmest for 
lærerne.  
Og så er der også alle de skriftlige 
opgaver, de mange lektier, prøver 
og eksaminer.  
 
 
 

Men sådan må det være i en studie-
forberedende ungdomsuddannelse. 
 

Den gode skolekultur 
i undervisningen og i de mange ak-
tiviteter uden for selve undervisnin-
gen er med til at fastholde eleverne i 
uddannelsesforløbet. Desværre kan 
man i dag konstatere, at færre og 
færre unge gennemfører en ung-
domsuddannelse. Vi er langt fra re-
geringens målsætning om, at 95 % 
af en ungdomsårgang skal fuldføre 
en ungdomsuddannelse. Tallet er i 
dag nede på 80 %, og det er alarme-
rende lavt i et globaliseret videns-
samfund. 

Her på skolen har vi 
arbejdet målrettet med at nedbringe 
frafaldet, fordi skolens fornemste 
opgave er at sætte huen på elevernes 
hoveder og sende dem ud i livet til 
en videregående uddannelse. Ne-
denstående tabel viser, at det i et 
vist omfang er lykkedes at nedbrin-
ge frafaldet. 
 
Elevfrafald i skoleårene 2006/07 
og 2007/08 
 Frafald i 

2006/07 
Frafald i 
2007/08 

1.g 9,3 % 5,8 % 
2.g 9,3 % 6,3 % 
3.g 2,3 % 1,2 % 
1.hf 31,0% 14,4 % 
2.hf 6,9 % 3,3 % 
I alt: 9,2 % 5,4 % 
 
 
 

En fjerdedel af frafaldet skyldes, at 
de unge har valgt en forkert ung-
domsuddannelse. Her bør vi se 
nærmere på den vejledning de unge 
får, når de skal vælge ungdomsud-
dannelse i folkeskolen. Her er det 
nok vigtigere for de unge at tænke 
mindre på, hvad kammeraterne væl-
ger eller mor siger, og mere lytte til, 
hvad de selv har mest lyst til. Den 
del af frafaldet, der skyldes, at en 
elev flytter til et andet gymnasium 
eller hf-kursus, kan i realiteten ikke 
siges at være et frafald. 

Lærere, studievejle-
dere, teamlærere, tutorer og ledelse 
vil fortsat gøre alt, hvad der er mu-
ligt for at fastholde de unge i en 
ungdomsuddannelse. Frafaldet på hf 
bør kunne blive mindre. Men helt at 
afskaffe et frafald, der i forvejen er 
så lavt som på Frederiksborg Gym-
nasium og HF, er næppe realistisk. 

Selvom en god skole 
altid kan blive bedre, kan man vel 
tillade sig at konkludere, at langt de 
fleste, der starter på Frederiksborg 
Gymnasium og HF får huen på, 
og samtidig har de ifølge alle 
skolens elevundersøgelser haft nog-
le rigtig dejlige år her på skolen. 
 
Peter Kuhlman 
rektor 

HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g  
onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30 



 
Studieretningsønsker og fagvalg 

 
Fredag den 12. dec. afleverer alle 1g-
ere en seddel med tilkendegivelse om 
fastholdelse eller skift af 
studieretning. Et skift vil kun være 
muligt i det omfang, der er plads på 
den ønskede studieretning. 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 
studievejlederne, og det er skolens 
udbud af studieretninger fra 
ansøgningsperioden, 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 vicerektor. 

Et skift kan indebære, 
at der er fag, der skal indhentes på 
egen hånd. Undervisningen i 
grundforløbet er i flere fag 
koordineret, men et skift fra f.eks. en 
sproglig studieretning til en 
naturvidenskabelig kan være svært. 

På samme dato skal 
alle elever i 2g og elever fra 1hf 
angive, hvilke valgfag de ønsker for 
skoleåret 2009/2010. tirsdag den 9. 
december er valgfagsorientering. 
Studieretningerne kan have forskelligt 
antal valgblokke. Valgblokkene er 
enten på 75 timer (C-blok) eller 125 
timer (A/B-blok). Det er muligt i 
mange studieretninger at opgradere en 
C-blok til en A/B-blok. Vælges 
opgradering må man være klar over, 
at man får et modul mere på skemaet 
og dermed en længere skoletid.  

Kort tid efter 
valgfagsorienteringen åbnes for valg 
på internettet via Lectio, således at 
eleverne efter at have logget sig ind 
kan udpege fag under menupunktet: 
studieplan. Man skal afgive både en 
første og en anden prioritet af hensyn 
til muligheden for, at fag ikke kan 
oprettes på grund af manglende 
tilslutning. 

Når alle valg er på 
plads, vil materialet blive analyseret 
for holdoprettelse og skemalægning.  
Til det formål anvendes et IT-baseret 
værktøj, der optimerer bloklægning af 
valghold under størst mulig 
hensyntagen til ønskerne. Hvis 
enkelte elevers valg vil hindre, at 
skemaet kan holde sig inden for 
rammen 08.10-15.25 vil de 
pågældende blive tilkaldt og bedt om 
at vælge ind i den blokstruktur, der 
har vist sig at opfylde flest ønsker 
inden for tidsrammen. 

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 efter de to første år 
forbliver 3. 
Orla Petersen, Vicerektor 

 
Fravær 

 
Skolens fraværsregler er beskrevet i 
Studie og Ordensreglerne, som findes 
på skoleportalen. 

Reglerne handler om 
kravet til elevernes studieaktivitet. 
Som hovedregel skal eleverne møde 
rettidigt til timerne og deltage aktivt i 
undervisningen. Skriftlige opgaver 
skal afleveres, så de følger de 
kvalitative og kvantitative krav, som 
er fastsat af læreren /skolen.  

Når en elev er 
fraværende fra et modul, registrerer 
læreren det i ”Lectio” i løbet af ugen; 
det gælder også skriftlige mangler.  
Eleven skal gå ind i ”Lectio” og 
skrive årsagen til fraværet.  Rektor og 
skolens administration følger løbende 
elevernes fravær. Det samme gør 
klasseteam og studievejledere.  Elever 
med høje forsømmelser bliver 
indkaldt til samtale om årsagen til 
fraværet og de mulige konsekvenser. 
Eleverne kan selv løbende følge det 

registrerede fravær og har selv 
mulighed for at kommentere 
registreringen. 

Elever kan kun være 
fraværende fra undervisningen på 
grund af sygdom eller efter aftale med 
rektor.  Undervisning, der finder sted 
uden for skolens område, og virtuel 
undervisning er underlagt samme 
regler. Ved længerevarende sygdom 
kan rektor kræve en lægeerklæring. 
Udgiften til lægeerklæring betales af 
eleven. 

Brud på skolens 
fraværsregler kan medføre 
hjemsendelse i kortere eller længere 
perioder i indtil 10 dage på et skoleår.  
Hjemsendelsen medregnes som 
fravær. 
 Ved fravær i større 
omfang kan en gymnasieelev efter 
forudgående skriftligt varsel henvises 
til at aflægge 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 uddannelsen, skal prøverne 
aflægges i det følgende år. I særligt 
graverende tilfælde kan en elev 
bortvises fra skolen. Eleven kan dog 
stadig gå til eksamen som 
selvstuderende.  Bortvisning betyder 
ikke, at eleven ikke kan søge om 
optagelse på en anden skole. 
Statens Uddannelsesstøtte (SU) er 
knyttet til studieaktivitet. Det betyder, 
at hvis man ikke møder til 
undervisningen/ afleverer skriftlige 
opgaver, kan man få frataget SU i en 
periode, indtil man har bevist, at man 
er studieaktiv. Dette gælder både i 
gymnasiet og hf. 
Vibeke Hagel-Sørensen, inspektor 

 
 



 
Frederiksborg Gymnasium og HFs forældrefond har til formål at hjælpe elever, der har svært ved at betale for f.eks. 
studierejser og længere ekskursioner. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed 
for at uddele et antal legater. 
Indlagt i dette nummer af FG-nyt finder I et girokort, der kan benyttes, hvis I vil yde et bidrag til fonden.  
I kan også vælge at gøre det via netbank til konto nr. 2276-0100067529 i Nordea eller konto nr. 9570-16733741 i 
Danske Bank.  
 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag ! 
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du henvende dig til mig på skolen, via en lærer eller studievejleder, på 
tlf. 49219603 eller sende en mail til anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk. 
Du kan også downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside eller selv tage et i Forældrefondens dueslag.  
 
På Forældrefondens vegne 
Anne-Vibeke Bjergstrøm 
 

Studievejledning 
 

Skolens studievejledere varetager vejledningen vedrørende gennemførelse af gymnasiet og hf, mens vejledning 
vedrørende udslusning i det videregående uddannelsessystem varetages af ”Studievalg København”. Studievejlederne 
kan træffes dagligt på studievejlederkontoret i 2. og 3. modul. 
Studievejledningens plan for efteråret er følgende: 
 
1.g/1.hf  
August Introduktion til studievejledning.    
Sept./okt Orientering om studiemetoder, læringsvaner og samarbejdsformer  
18.og 22.9 ”Studievalg København” orienterer om www.ug.dk  
Oktober 1.g og 1.hf gruppesamtaler om overgangsproblemer i forbindelse med starten på skolen. 
11.11 ”Studievalg København”: Frafaldstruede i 1.g. (Max. 25 elever – 1.g’ere kan tilmelde sig) 
December Valgfagsorientering.  
 
2.g  
29.10 ”Studievalg København”: Studie- og erhvervstræf 
December Valgfagsorientering 
 
3.g/2hf 
29.10 ”Studievalg København”: Studie- og erhvervstræf 
 
Herudover har eleverne mulighed for frivilligt at melde sig til følgende temamøde: 
30.9 Uddannelse i udlandet  (Max 25 elever. Alle kan tilmelde sig) 
Studievejlederne 
 

Læsevejledning 
 

I begyndelsen af skoleåret blev alle 1.g og 1.hf klasserne testet i stavning, læsehastighed/læseforståelse. 
Eleverne har eller vil en af de nærmeste dage personligt få resultatet af disse tests med et tilbud om et kort kursus i 
stavning, grammatik, læseteknik og notatteknik, hvis der er behov for dette. 
Læsevejledning er opstået i takt med en voksende forståelse for, at mængden af læsestof på ungdomsuddannelserne 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 i DEPOT 1A. Her vil vi så tage en snak om, hvor problemet er og finde ud af, hvad 
der kan gøres og hvilken undervisning, der vil være mest målrettet. 
Connie Knudsen og Ditte Skelboe, læsevejledere 



Sproglig lektiecafe 
 
Onsdag eftermiddag sker der noget 
på gul gang. Der er sproglig lektie-
cafe. Her kan du hver onsdag mø-
de dine søde klassekammerater, 
finde en tysklærer og hver anden 
onsdag også en spansklærer, som 
giver dig sparring til lektierne.  
Lektiecafeen er både til for dig, 
som har brug for at gå stille og ro-
ligt igennem grammatikken én 

gang til med en lærer, der har god 
tid, og for dig, som bare lige har to 
spørgsmål til din skriftlige afleve-
ring. Hvis du synes, at du bruger 
oceaner af tid på at tygge dig igen-
nem læselektien, kan vi også hjæl-
pe dig med både læsestrategier og 
ordbøger, og vi finder også gerne 
øvelser frem, hvis I er en lille 

gruppe, som gerne vil træne samta-
le. 
 
Vi ses til sproglig lektiecafé! 
 
Der er sproglig lektiecafé onsdage 
i 4. modul – i tysk hver uge og i 
spansk ca. hver 14. dag 
 
Anne Sofie Lif, tysklærer 

 

 
 
 

Naturvidenskabelig lektiecafé 
 

Så er vi i fuld gang med det nye 
skoleår. Forude venter der eleverne 
en hel del arbejde i form af læse-
stof, skriftlige opgaver og rappor-
ter. At gå i gymnasiet eller på hf er 
et krævende fuldtidsarbejde! 
For at yde lidt hjælp til lektierne i 
de naturvidenskabelige fag har 
skolen en lektiecafé, som afholdes 
hver 

onsdag kl.1345 - 1530 på blå gang 
Lektiehjælpen gives af matematik- 
og fysiklærerne samt af 3g-elever 
med matematik, fysik eller kemi på 
højt niveau. 
I lektiecaféen kan man få hjælp til 
at komme videre med en opgave, 
man er gået i stå med, eller man 
kan få hjælp til at forstå det teore-
tiske 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 på blå gang til 
naturvidenskabelig lektiecafé – vel 
mødt! 
 
Claus Thormann, matematiklærer 

  
 



FG’s rusmiddelpolitik 
 
I pressen  har der været fokus på 
unges rusmiddelforbrug på de 
gymnasiale ungdomsuddannelser, 
og  danske unge indtager desværre 
en topplacering på verdensplan, 
når det gælder indtagelse af alko-
hol. Desuden  har internationale 
undersøgelser vist, at europæiske 
unges forbrug af rusmidler er sti-
gende. 
Rusmidler er f.eks alkohol, hash, 
snifning, kokain, ecstasy. 
  Man ved, at der en 
sammenhæng mellem elevers 
rusmiddelforbrug/ alkoholforbrug 
og læringsparathed, og der er en 
sammenhæng mellem et højt alko-
holforbrug og dårlige karakterer. 
Tilsvarende ved man, at unge, der 
drikker meget, også pjækker me-

get. Derfor kan der være gode 
grunde til, at forældre i samarbejde 
med gymnasiet forsøger at med-
virke til en anden alkoholkultur 
blandt de unge..  
I den forbindelse har vi her på Fre-
deriksborg Gymnasium og HF dels 
arbejdet med alkohol som tema i 
de naturvidenskabelige fag i 
grundforløbet, dels lavet en spør-
geskemaundesøgelse for alle 1g- 
og 1hf-elever om de unges trivsel 
og rusmiddelforbrug. 

Frederiksborg Gym-
nasium og HF har desuden deltaget 
i forebyggelsesprojektet i Hillerød 
” DRUG STOP 3400”  med fokus 
på alkohol og rusmidler.  
I projektet er der blevet udarbejdet 
en Beredskabsplan, som bl.a. for-

tæller om, hvad man skal gøre, 
hvis man har et stort forbrug af al-
kohol/rusmidler. 
I Beredskabsplanen såvel som i 
skolens Rusmiddelpolitik, som i 
øvrigt kan ses på skolens hjemme-
side,  ligger der samtidig et tilbud 
om hjælp til at komme ud af evt. 
misbrug – både misbrug hos sig 
selv, men også misbrug hos kam-
merater og familie, for det er vig-
tigt, at man har et sted at kunne 
henvende sig, og at man trygt kan 
gøre det. 
 
Connie Knudsen 
Studievejleder 
Rusmiddelkonsulent 

 
Jamen, de drikker da også nede på gymnasiet 

 
Ja, det er rigtigt, at der kan købes 
øl til skolens fester og café-
arrangementer. Når det så er sagt, 
skal det understreges, at det sker i 
et meget begrænset tidsrum og un-
der opsyn. Er en elev stærkt beru-
set til en fest, ringer den tilsynsfø-
rende efter forældrene. Sådanne 
episoder sker heldigvis sjældent, 
og som regel skyldes de, at eleven 
har drukket heftigt inden festen på 
skolen. Efter festerne, der normalt 
slutter ved 12-tiden, går mange af 
eleverne i byen, drikker videre og 
kommer hjem ud på den lyse mor-
gen. Her kunne det være en god 
idé, at I som forældre tog en snak 
med jeres snart voksne børn om 
alkoholforbruget i løbet af en fre-
dag eller lørdag aften og nat i Hil-
lerød. 
 Ungdomskulturen i 
Danmark er desværre præget af, at 

de unge ikke kan være sammen 
uden alkohol. Muligvis kan det 
hænge sammen med, at den usik-
kerhed, som er en naturlig del af 
det at være ung, forsvinder, når 
man har drukket. Men det forklarer 
ikke, hvorfor unge i Danmark har 
førstepladsen i Europa i alkohol-
indtagelse. Der er ingen lette løs-
ninger på dette problem; men fort-
sat bevidstgørelse om de alvorlige 
konsekvenser, som et alkoholmis-
brug kan få både på den korte og 
den lange bane i ens liv, er en op-
gave både vi som skole og I som 
forældre må påtages os. 
 Mine egne børn drak 
også, efter min vurdering, for me-
get til festerne, da de gik i gymna-
siet. Som de selv siger, var det en 
del af det at gå i gymnasiet, hvilket 
jeg nu ikke er enig med dem i. I 
dag har de begge et meget fornuf-

tigt forhold til alkohol. Men sådan 
går det ikke alle unge efter gymna-
siet og hf. Enkelte sidder fast i et 
misbrug, som ikke kun omfatter 
alkohol, men også hårdere stoffer. 
Deres liv er ruineret, og vi må des-
værre påtage os en del af ansvaret 
både som skole og som forældre 
for, at misbruget ikke blev stoppet 
i tide. 
 Frederiksborg Gym-
nasium og HF vil derfor fastholde 
den meget stramme alkohol- og 
misbrugspolitik, som er langt 
strengere end på andre ungdoms-
uddannelser. Men desværre er det-
te jo ikke en garanti for, at dette 
ungdomsproblem er løst. Så langt 
fra. 
 
Peter Kuhlman 
rektor 

 



Frivillige aktiviteter 
 
Billedkunst  
Fra 1. september tilbyder 
billedkunstlærerne hjælp til kreative 
udfoldelser inden for tegning, maleri, 
keramik, grafik, foto og design. 
Der er åbent hus i 
billedkunstlokalerne 126 og 128 på 
følgende tidspunkter: 
Mandag i lige uger kl. 15.30-17 
Tirsdag i ulige uger fra kl. 15.30-17 
 
Jesper Bek, billedkunst- og 
designlærer 
  

 
 
Idræt 
Kan du ikke få rørt dig nok? Er du 
vild med ”for-sjov” og/eller 
konkurrence? På FG kan du deltage i 
flere forskellige idrætsdiscipliner efter 
skoletid. Der er både plads til 
motionisten og den 
konkurrenceorienterede - så kom 
uanset dit niveau.  

Disciplinerne udbydes 
ofte i forløb af ca. 4-8 uger, så de 
passer med årstiderne. For tiden er der 
volley, pige- og drengefodbold. 
Fodboldholdet forbereder sig på at 
deltage i gymnasiernes 
fodboldturnering, så følg med! Måske 
spiller holdet hjemmekamp, hvor de 
får brug for DIN støtte. FG deltager 
også i volleyturneringen senere på 
året.  

Hold øje med 
opslagstavlerne ved indgangen og på 
rød gang hvor idrætslærerne opsætter 
information om nye forløb og hvor du 
også kan se mere om de discipliner, 
der allerede er igang. 
 
På vegne af idrætslærerne 
Helle Sehested 
 

 
 
Musik 
Så er den frivillige musik i fuld gang 
på gymnasiet. Ikke nemt at få 
indplaceret i de mange andre ting, der 
ellers foregår indenfor og udenfor 
skolen i løbet af efteråret. Mandag 
øver skolens big band med en 
besætning bestående af sangere m/k, 
masser af andre talentfulde elever på 
klaver, congas, timbales, trommesæt, 
el-guitarer, el-bas m.m. Funk og 
latinamerikansk musik i starten, men 
siden hen  hægter vi os på 
efterårskoncerttemaet ”Queen” 
sammen med skolekoret, og til selve 
koncerten også frivillig drama. 
Skolekoret øver torsdage 
eftermiddage og arbejder ligeledes 
med Queen-numre til 
efterårskoncerten. Queen skrev i deres 
velmagtsdage fremragende pop-
numre, ikke mindst takket været 
Freddy Mercury´s egocentriske og 
usædvanlige talent. Et særkende for 
gruppen var de meget raffinerede 

vokalarrangementer på deres 
indspilninger. Tænk på numre som 
”Bohemian Rhapsody”, ”Bicycle 
Race”, ”Don´t stop me now”. 
Derudover medvirker koret ved en 
helt kordag på Kongsholm 
Gymnasium d.9.oktober i anledning af 
Sangens År 2008 sammen med 
hundreder af andre sangglade 
gymnasie- og hfelever.  
Ved årsskiftet stiller kor og big band 
skarpt på prøvearbejdet til årets 
musical, der finder sted sidst i januar. 
Herefter endnu et korprojekt med 
andre gymnasiekor og endelig 
medvirker den frivillige musik ved 
skolens forårskoncerter i april. Men 
inden da glæder vi os til at se høj og 
lav til efterårskoncert på 
Frederiksborg Gymnasium onsdag 
d.12. november kl.19.30 
Dagen efter drager et stort antal 
musikelever og professionelle 
lydmænd ud på en mini-turné med 
”brobygningskoncerter” på nogle af 
kommunens folkeskoler. Turneen 
starter med en koncert på FG torsdag 
morgen kl.8.30, hvor 
forældre/bedsteforældre og pårørende 
selvfølgelig er velkomne. Publikum er 
elever fra nærliggende skoler. 
Mvh 
Musiklærerne 
 

 



AT på tværs af fag og alder 
 
En del af vores AT-forløb med 
fagene matematik og 
oldtidskundskab indebar, at vi 
skulle arbejde med spejling, 
drejning og andet geometri. I AT- 
ugen skulle vi blandt andet på 
museumsbesøg med en 2. klasse 
fra Sankt Annæ skole (en privat 
grundskole på Amager). To og to 
skulle vi udarbejde et opgavesæt, 
som vi før museumsbesøget sendte 
til to elever fra 2. b. Ligesom os 
havde de lært om geometri, og 
begge klasser var nu klar til et 
besøg på Thorvaldsens museum, 
hvor geometriske mønstre præger 
gulve og lofter. 
 
Vi lagde ud foran Thorvaldsens 
museum i pjaskende regnvejr. Iført 
regntøj og røjsere gik 2. b to og to 
ind på museet, og vi fulgte deres 
eksempel. 

Inde på museet fandt vi sammen 
fire og fire – to elever fra 2.b og to 
elever fra 3.w, og så var det, med 
tålmodigheden i den ene hånd og 
en krudtugle i den anden, at jagten 
gik ind på mønstre og geometriske 
udformninger (skønt 2.b var mere 
optagede af de nøgne 
oldtidsfigurer!).   
 
Da genertheden havde lagt sig, 
blev der fortalt vidt og bredt om 
søskende, sommerhuse og 
fødselsdage. Turen gik gennem det 
gamle mausoleum, der udgør 
Thorvaldsens Museum. Gange og 
rum, som over hele museet var 
pyntet med dekorativ geometri på 
både gulv og loft, blev undersøgt 
og over det hele lød der grin og 
snakken. Alle elever i 2.b skulle 
finde de mønstre, de syntes bedst 
om, og tegne dem i deres 

kladdehæfter. Selvom valget 
mellem figurerne var svært, blev 
der tegnet på livet løs og vores 
opgave bestod her i at hjælpe de 
små, så figurerne lignede 
originalerne mest muligt. Som ”de 
store” skulle vi også forsøge at 
være de fagligt kompetente. I alle 
rum skulle mønstrene udforskes, så 
spejlingsakser og drejningspunkt 
blev fundet og forstået. Dette var 
ikke altid helt let, men alle elever 
fra 2.b. var interesserede og ivrige 
efter at løse opgaven. 
 
Efter en halvanden time, hvor hver 
en krog af museet var blevet 
undersøgt for geometriske 
mønstre, var det ved at være tid til 
at sige farvel og tak for denne 
gang. 
 
Linn, Ida, Trine & Emilie 3.w 

 
 
 

 



Studietur 
 

Højdeforsøg i Alperne 
 

Skønt vejrudsigten lød på regn og 
slud, viste de østrigske alper sig fra 
deres smukkeste side, da 3g idræt-
studieretningsklasserne var på tur 
til Pettneu, en lille landsby nær St. 
Anton. 
Da klassens studieretningsfag er 
biologi og idræt, var det disse to 
fag der dækkede turens faglige 
indhold, som først og fremmest be-
stod af forskellige fysiologiske må-
linger under givne højder.  
Vi blev under turen præsenteret for 
en masse fysisk hårde og noget 
grænseoverskridende aktiviteter: 

En dag tog vi kabineliften op til 
3000 m højde, hvorefter vi vandre-
de ned ad bjergsiden i sne og tåge. 
En anden aktivitet var mountainbi-
king i bjergterrænet; vi følte os 
næsten som deltagere i Tour de 
France. 
Desuden var vi på klatring iført 
udstyr som hjelme, sele og sikker-
hedsline. 
Alt sammen aktiviteter udført i den 
smukkest tænkelige natur og det, 
bortset fra sne og tåge på toppen, 
dejligste efterårsvejr. 

Skønt vi inden afrejsen havde væ-
ret noget skeptiske i relation til de-
stinationen; - alle de andre 3g klas-
ser var i storbyer med mulighed for 
cafébesøg og shopping, fortryder 
vi ikke et øjeblik, at Alperne blev 
vores mål. 
De fedeste aktiviteter, alle fik 
overskredet deres grænser, det 
bedste vejr og nogle fremragende 
lejligheder. 
Og alle nåede at få en øl på den lil-
le lokale pub. 
Alt i alt en super-fed tur! 
Louise H og Lærke B, 3z 

 

 



Idrætsdagen 12. september i billeder 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDEREN 
 

Oktober 
Ons. 8. 19:30 forældremøde for 1g/1hf

  
Efterårsferie uge 42 
 
Uge 44 2hf ks 2.projekt 
Ons.29. 2g/2hf/3g  Studie- og erhvervstræf 
 10:00-11:30 
Fre. 31. Q-aften 
 
November 
Uge 45 2g AT5 
Ons.5. Operation Dagsværk 
Fre.7. CU-fest 
Uge 46 2hf SSO 
 2g AT5 
Ons. 12. Efterårskoncert 19:30 
Tor. 13. 2hf udlevering af SSO 14:00 
Ons.19. Q-aften: Stand up 
Tor.20. 2hf afleverer SSO 14:00 
Fre. 28. CU-fest 
 
December 
Man.1.  3g udlevering SRP 14:00 
Uge 50 1g AP-test 
Tir. 9. 1hf/2g valgfagsorientering 
Ons.10. 2g gymnastikevent 
Uge 51 1g nv skr. eksamen 
Tor.18. 3g afleverer SRP 14:00 
Fre.19. 9:00 Juleafslutning i klasser 
 10:00 Juleafslutning i festsal 
                
Juleferie  lør d.20.12. - søn d.4.1.(incl.) 
 
Januar 
Uge 2+3 1g nv mdtl. Eksamen 
Tor.15. 1hf/2g Job i vidensamfundet 10:00-11:30 
Fre.16. 3g vejl. for 3g om AT8 
Uge 4 2g AT6 
 3g AT9 
Tir.20. Q-aften 
Uge 5 1a,b,c,s,t,u AT2 
 2g AT6 
 3g AT9 
Tor.29. Generalprøve musical 19:00 
Fre.30. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 
Lør. 31. Musical/lanciers 2hf/3g 19:00 
Søn 1. Musical matiné 14:00 
 
Februar 
Uge 6 1m,w,x,y,z AT2 
Man.2. Forældrekonsultation 1g 

Tir.3. Forældrekonsultation 1g 
Fre.6. 2g afleverer AT-synopsis 14:00 
 
Vinterferie uge 7 
 
 Fre.20. CU-fest 
 
Marts 
Tor.5. Q-aften 
Fre.6. 3g afleverer synopsis AT9 
Man.9. 2g/3g At søge og blive optaget 
Uge 13 1g AT3 
Uge 13 2hf Eksamensprojekt 
 Terminsprøver 1hf /2hf/2g 
Fre.27. CU-fest 
Uge 14 1g AT3 
 1hf studierejse 
 2hf projekt ksh 
 3g terminsprøver 
 
Påskeferie lør. d.4.4. -  man. d.13.4.(incl) 
 
April 
Uge 16 1hf ksh 
Ons.15. 1g løbeevent 12:00 
Tors.16. Drama i kantinen 19:00 
Fre.17. Skolens fodboldturnering 
 Sidste CU-fest 
Uge 17 2g SRO 
 2hf eksamensprojekt 
Tir. 21. Dramaaften 19:00 
Ons.22. Forårskoncert 19:30 
Tor.23. Forårskoncert 19:30 
Fre.24. Sidste Q-aften 
Uge 18 2g SRO 
Man.27. 2hf afleverer Eksamensprojekt 10:00 
              
Maj 
Fre.1. Fejring af sidste skoledag 14:00 
Ons.6. Sidste skoledag 2hf/3g 

Eksamen offentliggøres 
Uge 21 1hf mini SSO 
Fre.22. Sidste skoledag 2g 
 
Juni 
Uge 23 1g da-/hi-opgave 
Tor.4. 1g afleverer da-/hi-opgave 
 Sidste skoledag 1g/1hf 
Ons.24. Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.25. Afslutning 1g/2g/1hf 13:00 
Fre.26 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
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