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”Scor en sut” 

 
Kære forældre og pårørende 
 
Man kan roligt sige, at Frederiks-
borg Gymnasium og HF fik spal-
teplads i medierne, da skolen af-
holdt sin første elevfest under 
overskriften ”scor en sut”. Men 
behageligt var det nu ikke at blive 
kastet for de brølende medier.  
 
Forhistorien er som følger. Sidste 
år blev en journalist fra gratisavi-
sen ”24 timer” forment adgang til 
den første elevfest på Frederiks-
borg Gymnasium og HF. Festerne 
her på skolen er private, hvorfor vi 
ikke lukker fremmede ind, sådan er 
reglerne. Det vidste journalisten da 
også i år, hvor det lykkedes ham at 
interviewe nogle 1.g-elever uden 
for skolens bygninger, inden de 
havde deltaget i den nu berømte 
”Scor en sut” fest. Det blev der så 
en meget vinklet historie ud af i 
”24 timer”, som bredte sig som en 
steppebrand til alle trykte og elek-
troniske medier.  
 
Såvel elever som undertegnede 
forsøgte at bringe mediestormen 

ned på et mere realistisk niveau. 
For det første har festen ikke noget 
med sex at gøre. ”At score” bety-
der i denne sammenhæng blot et 
uskyldigt kys. For det andet har 
rektor ikke udlovet en kasse øl og 
en kasse rød sodavand til vinderne; 
de betales af elevernes festudvalg 
af overskuddet fra festen. I det hele 
taget er der tale om en meget fre-
delig fest, som er gennemført i de 
sidste mindst 10 år her på skolen, 
uden at forældre eller andre har 
hævet et øjenbryn. En af årets vin-
dere var en pige fra 3.g, der havde 
kysset en dreng fra 1.g, fordi han 
havde fortalt hende, at han så ger-
ne ville have en kasse rød soda-
vand. Ja, så uskyldigt er det. Desu-
den er de fleste festdeltagere ikke 
klædt i rødt, gult eller grønt. De 
kommer i det tøj, de har lyst til at 
gå til fest i. 
 
Som rektor bliver man lidt skuffet 
over de rektorkolleger, der med 
dybe rynker i panden og med al-
vorlig mine udtaler, at sådan en 
fest aldrig ville finde sted på deres 
skole. Man må så håbe, at der på 

disse skoler er sat ekstra vagter ind 
ved alle elevfester, så kys og kram, 
for slet ikke at tale om forelskelser, 
undgås. 
 
Går vi 200 år tilbage i tiden blev 
nye elever modtaget på Frederiks-
borg Lærde Skole med stokkeslag. 
Da jeg kom til skolen blev nye 
elever smidt i søen, bundet til bru-
serne i omklædningsrummene 
samtidig med, at der på Carlsberg-
vej var malet ”død over sutterne” 
på fliserne. De traditioner fik vi  
afskaffet gennem sanktioner og 
hjemsendelse af elever, så vi i dag 
modtager de nye elever venligt og 
imødekommende – og for enkelte 
af de nye elever også med et kys 
og et kram. 
 
Derfor kan jeg fuldt ud bakke op 
om elevernes ”scor en sut” fest, 
selvom den måske mere korrekt 
burde hedde ”kys en sut” festen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Kuhlman, rektor 
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Studieretningsønsker og valgfag 
 
Fredag den 11. dec. skal alle 1.g-
ere have tilkendegivet om de fast-
holder eller ønsker skift af studie-
retning. Lectio åbnes for afgivelse 
af ønsker og tilkendegivelse af 
fasthold. Et skift vil kun være mu-
ligt i det omfang, der er plads på 
den ønskede studieretning. Erfa-
ring fra tidligere viser, at det kun 
er meget få, der ikke er kommet på 
den rette hylde fra skoleårets start. 
Orientering om mulighederne fore-
tages af studievejlederne og det er 
skolens udbud af studieretninger 
fra ansøgningsperioden, der kom-
mer 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 
2010/2011. Tirsdag den 8. decem-
ber 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 studieret-
ninger 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 der-
med en længere skoletid.  
Kort tid efter valgfagsorienterin-
gen, åbnes for valg på Internettet 
via Lectio, således at eleverne efter 
at have logget sig ind, kan udpege 
fag under menupunktet: studie-
plan/valgfag. 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 mate-
rialet blive analyseret for holdop-
rettelse og skemalægning.  
Hvis enkelte elevers valg vil hin-
dre, at skemaet kan holde sig inden 
for rammen 08.10-15.25 vil de på-
gældende blive tilkaldt og bedt om 
at vælge ind i den blokstruktur, der 
har vist sig at opfylde flest ønsker 
inden for tidsrammen. Alle ønsker 
skal udspilles indenfor en ramme 
af kun 3 blokke, hvorfor nogle 
valg kan udelukke hinanden. Den 
endelige fordeling af elever på 
valgfag sker inden udgangen af ja-
nuar 2010. 
For gymnasielever kan valget på-
virke udtaget af eksamensfag efter 
2g. Evaluering sker kun på det hø-
jeste 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 sam-
lede antal eksamener efter de to 
første år forbliver 3. 
Orla Petersen, Vicerektor 

 
Studie- og ordensregler 

 
Skolens studie- og ordensregler er 
de regler, der gælder for elevernes 
daglige færden og studier på sko-
len. 
Hvad angår elevernes studieaktivi-
tet gælder det, at eleverne som ho-
vedregel skal deltage aktivt i un-
dervisningen og møde rettidigt til 
timerne. Skriftlige opgaver skal af-
leveres, så de følger de kvantitative 
og kvalitative krav, som fastsættes 
af skolen og læreren. Såvel fravær 
fra timerne som manglende skrift-
lige afleveringer registreres i lec-
tio, hvor eleverne skal anføre årsa-
gen til fraværet. Såvel lærere, klas-
seteam, studievejledere og ledelse 
følger løbende med i elevernes 
fravær. Elever med højt fravær bli-
ver indkaldt til samtale om årsagen 
til fraværet og de konsekvenser, 
det måtte have. Eleverne kan selv 

løbende følge det registrerede fra-
vær og har selv mulighed for at 
kommentere registreringen. Elever 
kan kun være fraværende fra un-
dervisningen på grund af sygdom 
eller efter aftale med rektor.  Un-
dervisning, der finder sted uden for 
skolens område, og virtuel under-
visning er underlagt samme regler. 
Ved længerevarende sygdom kan 
rektor kræve en lægeerklæring. 
Udgiften til lægeerklæring betales 
af eleven. Brud på skolens fraværs-
regler kan medføre hjemsendelse i 
kortere eller længere perioder i 
indtil 10 dage på et skoleår.  Hjem-
sendelsen medregnes som fravær. 
Ved fravær i større omfang kan en 
gymnasieelev 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 af-
sluttende 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 prø-
verne aflægges i det følgende år. I 
særligt graverende tilfælde kan en 
elev bortvises fra skolen. Eleven 
kan dog stadig gå til eksamen som 
selvstuderende.  Statens Uddannel-
sesstøtte (SU) er knyttet til studie-
aktivitet. Det betyder, at hvis man 
ikke møder til undervisningen 
og/eller afleverer skriftlige opga-
ver, 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   



YCC 2009      International klimakonference på FG 
 
Fra den 2. november til den 6. no-
vember 2009 afholder Frederiks-
borg Gymnasium og HF en inter-
national  klimakonference ”Youth 
Climate Conference”, som bliver 
en realistisk kopi af  FN’s klima-
konference i København COP-15 i 
december 2009. 
 Deltagerne i konfe-
rencen er 145 danske 2g elever. 
Det drejer sig om den naturviden-
skabelige klasse 2y, den sam-
fundsvidenskabelige klasse 2s og 
de 3 samfundsproglige klasser 2a, 
2b og 2c. Desuden deltager der li-
ge så mange udenlandske elever 
fra 12 af FG’s partnerskoler  i 
Frankrig, Grækenland, Island, Ita-
lien, Tjekkiet og Tyskland. Alle de 
udenlandske elever skal bo hos de 
danske elever.  
 FG genoptager med 
denne store internationale ung-
domskonference en tradition, hvor 
skolen ca hvert andet år afholder 
eller deltager i konferencer af den-
ne art. Rammen omkring konfe-
rencen er en udveksling, dvs. ele-
verne bor privat hos hinanden. Of-
te med et genbesøg.  
 På FG startede vi for 
15 år siden med en international 
Miljøkonference, hvor Grenoble 
og Berlin deltog. Det fortsatte med 
en Energikonference, en Kulturby-
konference og forskellige EU spil 
Summits. Deltagere var vores part-
nerskoler fra de årlige klasseud-
vekslinger og fra større EU projek-
ter. Det har givet FG et stort euro-
pæisk partnernetværk, og de fleste 
af vores faste partnere deltager i 
Klimakonferencen 2009. 
 Klimakonferencen 
har som overordnet formål at ud-
vikle og gennemføre en klimaun-
dervisning, som kan engagere unge 
i klimaproblematikken og at udvik-
le og gennemføre et rollespil med 
vægt på de demokratiske spillereg-
ler og den måde, internationale 
forhandlinger foregår på. 

 Konferencens hove-
didé er et rollespil, hvor alle delta-
gere er tildelt et ”rolle-land”, som 
skal indgå i forhandlingerne om et 
slutdokument med en klimaaftale, 
der kan afløse Kyoto-protokollen. 
”Rolle-landene” bliver centrale in-
ternationale aktører og et par re-
præsentanter for de fattigste ulan-
de.  
Elever fra 2s spiller FN / Danmark, 
som skal sørge for at få den ende-
lige klimaaftale i hus. De 3 sprog-
klasser spiller hver en nationalitet. 
Med til spillet hører interessegrup-
per, som vil prøve at påvirke de 
enkelte nationaliteters forslag, og 
græsrodsbevægelser, som vil lave 
happenings. Her optræder 2y og 
grupper fra de øvrige klasser. Der-
udover laver elever fra 2b og 2c en 
mediedokumentation. Og der vil 
blive udgivet en konferenceavis , 
hvor journalisterne er en blandet 
gruppe af udenlandske elever og 
elever fra de sproglige klasser.   
 Forhandlingssproget 
er engelsk. Men også tysk, fransk 
og spansk kommer i spil. De uden-
landske elever indkvarteres hos 
elever med forskellige 2. frem-
medsprog, så der vil uden for kon-
ferencen også blive talt tysk, 
fransk og spansk med de danske 
værter. Og der bliver arrangeret 
kulturelle ekskursioner før, under 
og efter konferencen, hvor gæster-
ne er sig selv og måske kan tale 
deres eget sprog med danskerne, 
som så til gengæld får rig mulig-
hed for at være ”polyglotes” og 
bruge fremmedsprog.  Hvis man 
var en Berlin-elev, som en hel dag 
har spillet Frankrig - på engelsk! - 
så må det bare være lykken, når 
han efter kl.15 kan slappe af - på 
tysk! - med sin danske vært, som 
brænder efter at udfolde sig på tysk 
! efter en lang dag som engelskta-
lende repræsentant for Kina.  
  

Bag afholdelsen af denne  interna-
tionale konference ligger også 
FG’s målsætning om at være en in-
ternational orienteret skole. Til det 
formål har vi i 20 år brugt klasse-
udvekslinger,  hvor eleverne får 
mulighed for at opleve de andres 
hverdag på tæt hold. Hvis udveks-
lingerne også indeholder et samar-
bejde om løsningen af en internati-
onal opgave, bliver det endnu bed-
re. Klimaaftalen og klima som et 
globalt problem er ved denne kon-
ference et tema, som tvinger ele-
verne til at tage ikke bare de natio-
nale, men også de internationale 
briller på, da de i rollespillet skal 
agere en anden nationalitet end de-
res egen og samtidig i deres nye 
identitet bliver tvunget til at se kli-
maproblemet og dets løsning i et 
globalt perspektiv. Et uundværligt 
redskab til al international forhand-
ling og kulturforståelse er at kunne 
tale flere sprog. De kommer alle til 
at bruge engelsk som lingua franca 
og forhandlingssprog, men de vil 
også få brug for andre fremmed-
sprog som døråbnere til andre kul-
turer i form af kommunikations-
sprog og til informationssøgning.  
 Konferenceugen og 
kulturmødet vil styrke de delta-
gende elevers sproglige, kulturelle, 
sociale og internationale kompe-
tencer, og samtidig bliver det en 
fantastisk uge, der nok indeholder 
meget forberedelse, benhårde for-
handlinger og taktisk spil, men og-
så spænding om klimaresultatet, 
masser af sociale og kulturelle fæl-
les oplevelser og nye venskaber på 
tværs af grænser.  
 
Inge MN 
Intern koordinator af klimakonfe-
rencen 



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

 
I dag er illegale rusmidler let til-
gængelige. Unge kan få tilbudt 
hash, ecstasy eller amfetamin på 
gaden eller på diskoteker. 40 % 
af de 16-19 årige har selv prøvet 
at ryge hash, og 92 % kender 
andre, der har taget illegale rus-
midler. 
 
Rusmiddelkulturen har ændret 
sig 
Blandt unge har vi Europa-rekord i 
forbrug af alkohol. Samtidig er il-
legale rusmidler blevet lettere til-
gængelige. Unge har et stort for-
brug af både alkohol og hash. Der 
er samtidig sket et skred i holdnin-
ger 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 brugere af illegale stof-
fer møder man aktive og udad-
vendte 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 illega-
le stoffer er på vej ud af markedet. 
Sandsynligheden for, at unge 
kommer i kontakt med stoffer, er 
meget stor. Derfor er det nødven-
digt, som forældre og det øvrige 
netværk 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 kammeraterne. 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 koncen-
tration, 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 pi-
vende høj hyletone og blev meget 
bange. Jeg har aldrig været så bange 
før, og jeg vil aldrig 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 bange. 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, hvordan al-
kohol og stoffer virker. Men hvis 
det bliver en vane eller et behov el-
ler 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 opstemt, mi-
ster hæmningerne og tør mere, end 
man plejer. En rus kan være dejlig, 
men den kan også være farlig, sær-
lig ved brug af stoffer. 
 
Nina (navn opdigtet) drikker sig fuld 
hver week-end. Så tør hun det, hun el-
lers ikke tør. Til hverdag 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 dren-
ge – eller bliver scoret! Engang 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 misbru-
get. Når du ikke får lavet dine lek-
tier eller kommer for sent i skole. 
Hvis du ikke når med til din fars 
fødselsdag eller glemmer at besøge 
din mormor på sygehuset. 
Problemet er stort, når du bruger 
mere og mere tid på at skaffe og 
indtage stoffet, når al din interesse 
og energi bliver brugt på at være 
fuld eller skæv, eller når du kom-
mer til at udsætte dig selv for risi-
ko på grund af misbruget. Det kan 
være at køre bil, selv om du ikke 
har kørekort eller at klatre op i et 
byggestillads – til femte sals højde. 
 
Hvad gør vi på FG 
Når vi holder fest på FG, er der al-
tid en læreransvarlig, undertegne-
de, og otte dørmænd/vagter til ste-
de, hvoraf den ene vagt er læge. 
Til hver fest udtages tilfældigt 3 til 
5 elever til narkotest. Vi anvender 
nogle simple narkotests til at spore 
et stof på overflader, i sved og 
spyt. Denne test kan ikke skelne 
mellem: kokain, cannabis, amfe-
tamin, 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 eventuelle 
fund af f.eks. pulver, piller og tør-
rede plantedele, da selv meget få 
korn af et mistænkt stof vil give et 
pålideligt resultat. Denne test kan 
skelne mellem fem parametre: 
Amfetaminer ( speed, ecstacy 
m.m.), Kokain (kokain, crack 
m.m.), Metamfetaminer (ecstacy, 
pep-piller m.m.), Morfiner (heroin, 
medicin m.m.) og THC (hash, ma-
rijuana m.m.). 



Samtidig anvender vi nogle trace 
wipes, som er udviklet i samarbej-
de med politi og toldvæsen til at 
spore kokain på alle overflader ek-
sempelvis 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 gymnasiet. 
To er i dag behandling. 
Behandlingen af misbrug er af-
vænning og støtte til at komme til-
bage til en hverdag uden misbrug. 
Det er selvfølgelig bedst at begyn-
de behandlingen, før skaden er 
sket. Det forsøger man at gøre ved 
forebyggende samtaler, både privat 
for elever/forældre og i FG-regi, 
eller via informationskampagner.  

Som udgangspunkt skal forældre 
altid være opmærksomme på og 
interesserede i de unges liv og dag-
ligdag, men stadig have den an-
svarlige forældrerolle – altså som 
den omsorgsfulde og grænsesæt-
tende i de unges liv. 
Familie og venner kan nemlig 
bedst hjælpe ved at være opmærk-
somme på advarselssignalerne. At 
tale med den unge om det. At sør-
ge for, at den unge kommer i be-
handling. 
 
Sæt rusmidler på dagsordenen 
Hvad siger forældrene? Det er vig-
tigt, at unge og forældre diskuterer 
både alkoholvaner og brug af an-
dre rusmidler. Unge og forældre 

skal sammen diskutere om det er d 
acceptabelt at ryge hash – om det 
er bedre at drikke alkohol? Er det 
OK bare at prøve? Hvornår bliver 
rusmidler farlige? Hvor er grænsen 
mellem at være bruger og misbru-
ger? Hvad skal forældre gøre – 
hjælper det f.eks. med forbud? 
Hvordan får man en god dialog om 
rusmidler mellem unge og foræl-
dre? Hvad gør man, hvis man kan 
se, at en af vennerne har et for stort 
forbrug? Skal vi tage ansvar for 
hinanden – hvordan? 
 
Jørgen Kloch, kemilærer og fest-
vagt 

 
 



 
 
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 eller på tlf. 49219603. 
Det nemmeste er, at du downloader og udfylder ansøgningsskemaet fra skolens hjemmeside (punktet lån og 
legater) og sender det pr. mail til anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk. 
 
 
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: 
 
1.g/1.hf  
August Introduktion til studievejledning.    
Sept./okt Orientering om studiemetoder, læringsvaner og samarbejdsformer  

”Studievalg København” har mødt alle 1. klasser og orienteret om www.ug.dk  
Oktober 1.g og 1.hf gruppesamtaler i studievejledningen - om overgangsproblemer i forbindelse med 

starten på skolen. 
18.11 ”Studievalg København”: Informationsmøde for alle i 1.g:  Studieretninger og videregående 

uddannelser. 
 
2.g  
19. nov. ”Studievalg København” afholder møde 
8. Dec. Valgfagsorientering 
 
3.g/2hf 

”Studievalg København” afholder møder for 3.g:  d. 7.10, 4.11, 18.11 – og for 2. hf:  d. 21.10. 
 

  
Studievejlederne 
 
 
 
 



   Læsevejledning 
 
I begyndelsen af skoleåret blev alle 
1.g og 1.hf klasserne testet i stav-
ning, læsehastighed/læseforståelse. 
Eleverne har eller vil en af de 
nærmeste dage personligt få resul-
tatet af disse tests med et tilbud om 
et kort kursus i stavning, gramma-
tik, læseteknik og notatteknik, hvis 
der er behov for dette. 
 

Læsevejledning er opstået i takt 
med en voksende forståelse for, at 
mængden af læsestof på ungdoms-
uddannelserne 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 un-
dervisning, der vil være mest mål-
rettet. 
 
Ditte Skelboe og Connie Knudsen, 
læsevejledere

 
    

Lektiecafé 
 

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-, 
fysik-, kemi- og biologilærerne 
samt af 3g-elever med matematik, 
fysik og kemi på A-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

 
 

Sproglig lektiecafé 
 

Onsdag eftermiddag sker der noget 
på blå gang. Der er sproglig lektie-
cafe. Her kan du hver onsdag mø-
de dine søde klassekammerater, 
finde en tysk-, fransk-, engelsk- la-
tin- eller dansklærer, 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.  
 
Anne Sofie Overgaard Lif, dansk- 
og tysklærer 

 



Frivillige aktiviteter 
 

Frivillig idræt 
Traditionen tro byder frivillig idræt 
på Frederiksborg Gymnasium og 
HF på en bred vifte af aktiviteter, 
hvor man kan få opfyldt såvel 
idrætslige som sociale behov samt 
få stimuleret sine motionsvaner. 
Således opnåede skolens pigefod-
boldhold sidste år en flot 5. plads i 
den landsdækkende turnering, 
mens badmintonspillerne havde en 
hyggelig intern turnering. 
To af sidste års deltagere beskrev 
frivillig idræt således: 

Super godt supplement til den dag-
lige idræt – både idræt i skolen og 
mine daglige idrætsaktiviteter. 
Samtidig fik jeg et rigtig godt for-
hold til andre elever fra FG på 
tværs af årgangene og på tværs af 
studieretninger. 
(Julie K. Thomsen, 2.z) 
Dejligt at man i skoleregi kan have 
kontakt til lærerne og eleverne 
uden der er stress på - hvilket der 
ellers kan være i hverdagen... 
(Sofie R. Knudsen, 2.z) 

 
I år vil der blive mulighed for at 
deltage i såvel fodbold, volleyball, 
håndbold, grundtræning, rulleskøj-
ter, stressless samt en række for-
skellige enkeltstående events som 
fx klatring, golf og skydning. For 
at deltage skal du kontakte den an-
svarshavende lærer (se opslag på 
skolen eller beskederne i Lectio). 
Sportslige hilsner 
Idrætslærerne

 
Frivillig musik 

Frederiksborg Gymnasium og HF 
har en tradition for et rigt og varie-
ret musikliv. Der er musikstudie-
retningsklasserne, holdene i 1.g og 
1. HF samt mellemniveauvalghold; 
der er alle de forskellige grupper 
der går sammen for at underholde 
til en morgensamling eller en kon-
cert; og så er der den frivillige mu-
sik, uden for den almindelige sko-
letid. Vi har i år i den organiserede 
frivillige musik i form af skolens 
kor og bigband, og derud over fle-
re selvstændige samspilsgrupper. 
 

Koret på 30-40 elever - nogen pe-
rioder flere andre perioder færre - 
synger et bredt repetoire fra nyere 
rytmisk musik til jazz, etnisk og 
klassisk musik. Koret optræder ved 
de faste koncerter i løbet af skole-
året - efterårskoncerter, juleafslut-
ning og forårskoncert, samt ved 
andre lejligheder der byder sig til. 
Det første store projekt bliver ef-
terårskoncerten, der i år har dansk 
80’er musik som tema. 
Skolens big-band er ikke specielt 
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 fusionsmu-
sik. 
Skolen har ud over dette flere sam-
spilsgrupper, som arbejder på 
egen hånd inden for forskellige 
genrer – polka, cover-pop og egne 
kompositioner - og som fremfører 
resultatet heraf til diverse arran-
gementer. 
På gensyn og genhør 
Musiklærerne

 
 

 

Billedkunstlærerne tilbyder hjælp 
og materialer til frivillig billed-
kunst i billedkunstlokalerne hver 
anden torsdag i ulige uger fra kl. 
13.45-16.45. Vejledningen er indi-
 
 
 
 
 
 
 

Frivillig billedkun
viduel, og det er derfor ikk
vendigt at møde op hver ga
Der er mulighed for at tegn
modellere i ler, arbejde me
design og meget andet. De

 

st 

e nød-
ng. 
e, male, 
d foto, 
r gives 

også lektiehjælp i forbindelse med 
opgaver i billedkunst og design. 
Billedkunstlærerne (Eva, Jesper 
og Bo)



Idrætsdag 09 
 

Flere uger før idrætsdagen, havde vi 
besluttet hvad vores udklædning i år 
skulle være, og flere af os havde gjort 
meget ud af det. Så klokken 08.10 stod 
der 27 omklædte og svært bevæbnede 
Al Qaeda soldater på Carlsbergvej, klar 
til at marchere ind med klassebanneret 
”2. Al Qaeda” forrest.  
Vi havde en super god idrætsdag, 
indmarchen er altid højdepunktet, og i 
år skuffede den heller ikke. Som 
2.g’ere skal man dyrke holdsports, og 

valget stod mellem volleyball, fodbold, 
street- basket og ultimate. Vi valgte 
indendørs volleyball, og der var en fed 
stemning nede i hallen; man kunne 
mærke at alle gik op i det med liv og 
sjæl. Der blev råbt og skreget, heppet 
og buet. Udover at spille vores egne 
kampe, skulle vi også dømme andre 
holds. I de pauser hvor vi hverken 
skulle spille eller dømme, så brugte vi 
enten tiden på at heppe på andre 
klasser, eller gå ud og se hvordan vores 

egen klasse klarede sig i de forskellige 
discipliner. Stemningen uden for hallen 
var ligeså energisk som indenfor, og 
her blev også kæmpet bravt for sejr til 
klassen. Vi ved endnu ikke hvilken 
klasse der vandt idrætsdagen, men vi 
havde i hvert fald en rigtig sjov og 
hyggelig dag, uden de store fysiske 
skader, og vi fik lov til at se hinanden 
på en helt ny måde.  
Regitze og Stine, 2.a. 

 
 

  
 

3g studietur 
 

3m til Århus festug
Fra lørdag d. 28/8 til aftenen d. 1/9 
har 3.m været på studietur til Århus 
festuge, og vi har nu en masse sjove 
oplevelser med i bagagen – og 
heldigvis var det kun oplevelser, vi 
havde med hjem, da bagagehylderne i 
togvognen allerede på udrejsen var 
fyldte. Vi skulle bo på et ”sleep in” 
midt i Århus centrum, hvor drengene 
delte et 12 mands værelse, og pigerne 
havde to 4-mands værelser. På trods 
af to små toiletter til alt for mange, 
boede vi centralt med direkte adgang 
til Århus kulturliv. Formålet med 
turen var at opleve, høre og se nye 
aspekter af musikken. Vores 
musiklærer, Anders, havde derfor 
planlagt et spændende program for os, 

hvori vi kom rundt i store
musikken. Lige fra sydtysk, 
inspireret hornmusik til orgel
Århus Domkirke og videre til
techno udført på saxofon
nordmand. Især vores ople
domkirken er værd at tag
Anders lillebror, Kristian, 
organist i domkirken, viste og
for os på Danmarks største ki
hvor vi også samtidigt fik ad
domkirkens klokketårn, som
mindre end 96 m. højt. I for
med dette års Århus-fe
”fremtiden er nær” var vi til 
foredrag med 
Schweppenhäuser, som samm
Morten Søndergaard vandt P
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Jakob 
en med 
2’s ”lyt 

til nyt” pris 2008. Sammen med ham 
fik vi en spændende debat, hvor vi 
kunne stille spørgsmål til ham, om 
hvad hans kunst indebærer, og hvor 
grænsen mellem kunst og tilfældighed 
går. Om aften, når vi efter en lang dag 
med mange kulturelle oplevelser  
var mættet, udforskede vi den jyske 
storbys natteliv. Turen hjem i tog 
tilbragte vi alle med enten at sove 
eller debattere de mange nye 
musikalske indtryk, vi havde fået i 
Århus. Nu kan 3.m tilfredse sætte 
kryds udfor Århus og se frem til at vi i 
uge 40 rejser til Edinburgh for at 
opleve skotsk kultur  Jacob, 3m 



3.z på studietur til Korsika 
Datoen var den 29.august, 
destinationen var Korsika og 
humøret var højt! Dén lørdag fløj 
FG’s aktive 3.z’ere på studietur til 
Algajola for at studere i fagene 
idræt og biologi. Selvom vi var et 
par stykker, der ikke fik vores 
bagage med os i første omgang, 
formåede vi alligevel at falde godt 
til i hytterne og nyde, at vi var 
kommet ned til varmen. Den første 
dag gik med en busudflugt til Corté 
for at undersøge indbyggernes 
idrætsvaner. Dog var der også tid 
til at snorkle i Middelhavet og 
spille lidt beachvolley samt - for 
lærernes vedkommende – at 
undersøge området således, at vi 

kunne komme ud og vandre senere 
på ugen. Forventningerne var 
derfor store, da vi mandag drog af 
sted for at se Korsika fra et andet 
perspektiv. Oppe i højderne fik vi 
taget jordprøver og indsamlet 
planter til senere brug. Hvad, vi 
ikke vidste, var, at de næste dages 
vandreture skulle vise sig at være 
en del vanskeligere, hvilket betød, 
at vi måtte tage den ”off road” 
indimellem. Pauser var der mange 
af undervejs, bl.a. én, der bød på en 
lille dukkert i de iskolde kilder i 
bjergene. En anden velfortjent 
pause fandt sted på toppen af et 
bjerg, hvor vi kunne nyde vores 
frokost. Fredag var festdag! Men 

det var også den dag, der skulle 
skrives rapporter, tages vandprøver 
og afholdes adventure-race.  
Vi var ude at løbe, snorkle og se 
fisk. Vi brændte os på brandmænd, 
afholdt fællesspisning om aftenen 
og pakkede sammen til afrejse 
dagen derpå. En noget hektisk og 
forvirrende hjemrejse for de fleste 
af os. Men for at gøre en lang 
historie kort, så lad os bare nøjes 
med at sige tak til flyselskabet, 
fordi de holdt på flyet for os! Den 
aften tilbage i Danmark gik alle i 
seng, glade – men bombede – over 
en vellykket studietur! 
Nina Neerdal 3.z

 

  



3.b’s studietur til Barcelona 
 
Fede shoppingmuligheder, byture til 
sent ud på natten, sol, AT-arbejde, Pi-
casso museet, La Sagrada Familia, 
Parc Güell, dage med lange gåture, 
fællesspisning, flamingo-dans og glæ-
de.  
Sådan vil jeg karakterisere 3.b’s stu-
dietur til Barcelona.  
Men som lærerne også havde pointe-
ret, inden vi tog af sted, gik en studie-
tur altså ikke kun ud på fest og sjov, 
men det ville også blive en faglig og 
kulturel læringsproces. Det blev så ik-
ke bedre, da vores lærere meddelte, at 
vores AT7-projekt, med 
spansk og historie som 
de tværfaglige fag, ville 
blive sammenlagt med 
vores rejse. Fokusområ-
det i projektet var leve-
vilkårene i Barcelona. 
Vi skulle derfor, udover 
at se alle de kulturelle og 
historiske bygninger, 
bl.a. interviewe en del 
spaniere for at undersøge 
deres opfattelse af gode 
levevilkår i Barcelona.  
Vi havde forskellige op-
gaver i hver gruppe, som 
bl.a. indebar en faglig 
præsentation af Picassos 
liv og kunstværker, samt e
ning på Picasso museet. De
nogle, der skulle forberede 
tation af Columbus-statuen.
Vores program var fyldt til
bemærkelsesværdige bygni
vi skulle se, AT-arbejde og
vis også en smule fritid til a
by-livet i.  
Barcelonas varierede og rig
danner grundlag for flere 
ture i byen, så vi lagde ud 
søg på Barcelonas Bymus
rejste vi tilbage til år 20 f.K
et billede af den enorme ud
en har gennemgået, siden r
gerede.  
Niels og Anders havde i lø
gen været på udkig efter 
spansk restaurant som hele
give et visit. Maden var ikk
ponerende, men vi nød d

hyggelig middag i hinandens dejlige 
samvær.  
Om søndagen efter formiddagens AT-
arbejde, skulle vi opleve La Sagrada 
Familia, som er en romerks-katolsk 
ny-gotisk kirke fra anden halvdel af 
1800-tallet, tegnet af Antoni Gaudí. 
Den har været under konstruktion si-
den år 1884, og det forventes, at kir-
ken først er færdigbygget i år 2026.  
Det var en meget speciel oplevelse at 
besøge kirken, da vi også tog elevato-
ren op i et af de 120 meter høje tårne. 
Senere på dagen besøgte vi Parc Güell 

med det var meget mindefuldt, også 
selvom man ikke er helt kendt med 
fodboldverdenen. 
Tirsdagens besøg på det berømte Pi-
casso museum var en smule langtruk-
kent, så vi kom hurtigt ud i vores AT-
grupper for at lave kvartersanalyser til 
vores projekt.  
Nu var det desværre allerede blevet 
vores sidste aften i Barcelona, så vi 
skulle selvfølgelig slutte vores fanta-
stiske studietur af med fællesspisning 
på ”lærernes regning”.  
Denne gang var vi noget heldigere 

med maden, og Lau op-
trådte med et stand-up 
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som også er tegnet og udført af Anto-
ni Gaudí.  
Om aftenen skulle det vilde natteliv 
udforskes på diverse pubs og barer, 
hvor der blev delt en del gratis drinks 
ud.  
Om mandagen stod dagens program 
på en gåtur til Columbus-statuen, og 
selv om de fleste af os efterhånden var 
utålmodige efter at shoppe igennem, 
måtte vi videre og give Søfartsmuseet 
et besøg.  
 Om aftenen skulle tolv af os til Camp 
Nou, som er Barcelonas fodboldstadi-
um, hvor der er plads til 98.772 sid-
dende tilskuere – vildt! Det er det ti-
endestørste i verden, og det største i 
Europa. Det er endda større end Ros-
kilde Festival tilsammen. Så der er 
noget at blære sig med!  
Vi så FC Barcelona vinde 3-0 over 
Sporting de Gijón. Vi var alle meget 
trætte, da vi kom hjem under tæppet, 

show, så vi var flade af 
grin.  
Barcelonas natteliv var 
for os en vigtig del af det 
at være på studietur, så 
det blev udforsket i stor 
stil. En del af os kom 
først i seng ved en halv 
6-tiden. Det var det hele 
værd, og vi havde fået 
mange super fede min-
der med hjem i bagagen.  
Onsdag var store hjem-
rejsedag, hvor vi fik 
shoppet de sidste ting, 
selvom vores dankort 

var blevet lidt slidte de sidste dage, og 
vi fik suget de sidste oplevelser og 
indtryk fra den spanske kultur til os.  
Vi var alle mættet med indtryk, lidt 
udkørte og lettede over, at vores stu-
dietur havde forløbet uden nogen pro-
blemer, da vi kom tilbage til det vel-
kendte og trygge lille Danmark. 
Jeg er helt sikker på, at alle i 3.b er 
enige i, at vi har haft en fantastisk og 
intensiv studietur, med masser af dej-
lige oplevelser, og at vi aldrig ville 
have været dem foruden.  
Barcelona er helt sikkert en by, man 
har lyst til at opleve mere end én 
gang! 
!Hasta la vista Barcelona! 
 
 
Michala Thorsdal-Hjeds, 3b



 
Oktober 
Uge 41 1g AT1 
Ons. 7. 19:30 forældremøde for 1g/1hf 
Efterårsferie uge 42 
Uge 44 2hf ks 2.projekt 
Fre. 30. Q-aften 
 
November 
Fre. 6. Klimafest for deltagere i konference 
Uge 46 2g AT5 
Ons. 11. Q-arrangement 
Fre. 13. 2hf udlevering SSO 14:00 
Uge 47 2g AT5 
Ons. 18. Fællesarrangement: Forkoncert 
 19:30 Efterårskoncert 
Fre. 20. 2hf afleverer SSO 14:00 
Fre. 27. CU-fest 
 
December 
Tor. 3.  3g udlevering SRP 14:00 
Uge 50 1g AP-test 
Tir. 8. 1hf/2g valgfagsorientering 
Ons. 9. 2g gymnastikevent 
Uge 51 1g nv skr. eksamen 
Tor.17. 3g afleverer SRP 14:00 
Fre.19. 9:00 Juleafslutning i klasser 
 10:00 Juleafslutning i festsal 
Juleferie  lør d.19.12. - søn d.3.1.(incl.) 
 
Januar 
Uge 1+2 1g nv mdtl. Eksamen 
Man. 18. 3g vejl. for 3g om AT8 
Tir.19. Q-aften 
Uge 4 1g AT2 
Tor.28. Generalprøve musical 19:00 
Fre. 29. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 
Lør. 30. Musical/lanciers 2hf/3g/gamle elever 

19:00 
Søn 31. Musical matiné 14:00 
 
Februar 
Uge 5 1g AT2 
 3g AT8 
Man. 1. 3g AT eksamen udmeldes 
Man.1. Forældrekonsultation 1g 
Tir.2. Forældrekonsultation 1g 
Fre.6. 3g AT8 
 
Vinterferie uge 7 
 
Uge 8 3g AT8 
 2g udmelding af SRO 
Uge 9 3g AT8 
Fre.20. CU-fest 
 

 

 
Marts 
Fre. 5. CU-fest 
Uge 10  1g AT3 
 3g AT8 
 Terminsprøver 
Uge 11 1g AT3 
 Terminsprøver 
Fre. 19. Q aften 
Uge 12 1hf studierejse 
Tors. 25. 3g afleverer synopsis AT8 
Påskeferie lør. d.27.3. -  man. d.5.4.(incl) 
Uge 14 2hf 3. ksh projekt 
 
April 
Fre. 9. CU-fest 
Uge 15 2g AT6 
 2hf Eksamensprojekt 
Ons.14. 1g løbeevent 12:00 
Tors.15. Drama 2hf/3g 19:00 
Fre.16. Skolens fodboldturnering 14:00 
Uge 16 1 hf ksh1-projekt 
 2g AT6 
Tir. 20. Dramaaften 1g 19:00 
Ons.21. Forårskoncert 19:30 
Tor.22. Forårskoncert 19:30 
Tir. 27. Dramaaften 1hf 19:00 
Ons. 28. Dramaaften 1g 19:00 
Tor .29. Sidste Q-aften 
Uge 18 2hf Eksamensprojekt              
 
Maj 
Fre. 7. Sidste CU-fest 
Uge 19 2hf Eksamensprojekt 
 1g/2g årsprøver 
Uge 20 1hf mini SSO 
 2g årsprøver 
Man. 17. 2 hf aflevering af synopsis til EP 8:30 
Fre. 21. Eksamensplan offentliggøres 
 Sidste skoledag 2g/3g/2hf 
Uge 21 1g dansk-/historieopgave 
Tir. 25. Første skriftlige eksamensdag 
 
Juni 
Tor. 3. Sidste skriftlige eksamensdag 
 Sidste skoledag 1g/1hf 
Ons. 23. Sidste mundtlige eksamensdag 
 Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.24. Afslutning 1g/2g/1hf 12:00 i klasser 
 13:00 festsal 
Fre.25 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
 Sommerferie lør.26.6. – tir.10.8. (incl) 
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