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Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne 
Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.g-eleverne 

 

       
 
Aldrig før i skolens historie har 
vi sagt ”god dag” til så mange 
nye elever på Frederiksborg 
Gymnasium og HF. 480 nye 
elever i alt. 
 
Skolen er på den måde nået op 
på lidt over 1200 elever. Det er 
en meget stor skole. Derfor er 
det endnu vigtigere i dag at ha-
ve fokus på skolens sammen-
hængskraft. Det er vigtigt, at 
alle elever oplever, at deres 
klasse udgør en tryg ramme om 

skolehverdagen. Det er vigtigt, 
at alle elever føler, at de er en 
del af et stort fællesskab. Og 
det er vigtigt, at vi stadig hol-
der øje med den enkelte elev. 
Støtter de elever, der i perioder 
har det lidt svært, og udfordrer 
de elever, der har et særligt ta-
lent eller en særlig interesse. 
 
Vi støtter elever, der oplever, at 
uddannelsesforløbet her på sko-
len godt nok er lidt af en mund-
fuld. Vi støtter med lærerteam, 
studievejleder, psykolog, lektie-
café, læsetræningskurser, it-
rygsæk, selvtillidskurser, kurser 
for i dansk for tosprogede og 
eksamenstræningskurser. Og vi 
udfordrer elever med særlige 
talenter eller særlige interesser 
med Akademiet for Talentfulde 
Unge, med konkurrencer i de 
naturvidenskabelige fag og 
fremmedsprog, med deltagelse 
i sportskonkurrencer og i sko-
lens musiske liv. Endelig skal 

det nævnes, at 43 elever på 
skolen er Team Danmark ele-
ver, som der skal tages hensyn 
til, så de både præsterer i deres 
idrætsdisciplin og til sidst får 
huen på med et godt resultat. 
 
Sammenhæng på en stor skole 
omfatter også deltagelse i mor-
gensamlinger, i idrætsdagen, 
gallafester, koncerter, musical 
og mange, mange andre aktivi-
teter uden for selve undervis-
ningen. Det er gennem delta-
gelsen i disse aktiviteter, at 
man får en oplevelse af at være 
en del af en stor og meget le-
vende skole. 
 
Så velkommen til alle nye og 
gamle elever. Velkommen til et 
nyt og udfordrende skoleår. 
 
Peter Kuhlman 
rektor

 
Forældre-fonden 

 
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 ekskursioner. Fonden bygger på bi-
drag fra forældrene. 
 
Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Des-
uden har Forældrefonden mulighed for at udde-
le et antal legater. 
 
Med dette nummer af FG-Nyt får du et girokort, 
som du kan bruge, hvis du vil yde et bidrag til 
Forældrefonden. Du kan også støtte ved at ind-

betale et beløb på konto nr. 2276-0100067529 
i Nordea.  
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan 
du enten henvende dig til mig på skolen, på 
Lectio, på tlf.4921 9603 eller sende en mail til:  
anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk 
Du kan downloade et ansøgningsskema fra sko-
lens hjemmeside (elev - lån og legat). 
 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! 
Anne-Vibeke Bjergstrøm,  
daglig leder af Forældrefonden 



Frivillige aktiviteter 
 

Frivillig idræt 
 

Er du vild med at røre dig? og vil 

du gerne møde andre fra FG? 

Frivillig idræt er for alle, der er til 

idræt ”for sjov” og/eller med et 

konkurrence-element. Efter sko-

letid kan du deltage i forskellige 

idrætsdiscipliner og mød bare op 

uanset dit niveau. 

 

Disciplinerne udbydes ofte i for-

løb af ca. 4-8 uger, så de passer 

med årstiderne. Lige for tiden er 

der volley og også en volley-

turnering, pige- og drengefod-

bold. Vinteren kommer bl.a. til at 

byde på rulleskøjteløb/hockey i 

hallen og ”stress-af” – et forløb 

med fokus på afspænding/yoga. 

 

Hold øje med opslagstavlerne 

ved indgangen og på rød gang, 

hvor idrætslærerne sætter infor-

mationer op om nye aktiviteter 

og hvor du også kan læse mere 

om de discipliner, der allerede er 

i gang. 

 

Hep hep, på vegne af idrætslæ-

rerne, Kasper Bøcher 

 
Frivillig musik 

 
Frederiksborg Gymnasium og 

HF har en tradition for et rigt 

og varieret musikliv. Der er 

musikstudieretningsklasserne, 

holdene i 1.g og 1. HF samt 

B-niveau-valghold; der er alle 

de forskellige grupper, der 

går sammen for at underhol-

de til en morgensamling eller 

en koncert. 

Så er der den frivillige musik 

uden for den almindelige sko-

letid. Vi har i år i den organi-

serede frivillige musik i form 

af skolens kor og bigband og 

derud over flere selvstændige 

samspilsgrupper.  

Koret er på op imod 110 ele-

ver (!) - nogen perioder flere 

andre perioder færre – og 

synger et bredt repertoire fra 

nyere rytmisk musik til jazz, 

etnisk og klassisk musik. Ko-

ret optræder ved de faste 

koncerter i løbet af skoleåret 

- efterårskoncerter, juleaf-

slutning og forårskoncert, 

samt ved andre lejligheder 

der byder sig til. Det første 

store projekt er efterårskon-

certen tirsdag d. 5. novem-

ber. 

Skolens big-band er ikke 

specielt jazz-orienteret. Re-

pertoiret vælges ud fra in-

strumenter og interesser. I 

løbet af året bliver der såle-

des sædvanligvis plads til at 

arbejde med såvel soul latin, 

rock og funk som etnisk-

inspireret fusionsmusik. 

Skolen har ud over dette flere 

samspilsgrupper, som ar-

bejder på egen hånd inden for 

forskellige genrer – coverver-

sioner og egne kompositioner 

- og som fremfører resultatet 

heraf til diverse arrangemen-

ter. 

 

På gensyn og genhør 

 

Musiklærerne

 
 

Frivillig billedkunst 
 

I efteråret foregår frivillig bil-

ledkunst hver mandag (samt 

tirsdagene 17/9, 31/9 og 

29/10) - og det er hver gang 

fra kl. 15:25 til 17:00 i lokale 

K7. Der er mulighed for at 

tegne, male, arbejde med ler, 

foto, design og meget andet. 

Der vil også være mulighed 

for at arbejde med større ma-

lerier til udsmykning af sko-

lens nymalede hvide vægge. 

Alle er velkomne, og da vej-

ledningen er individuel, er det 

ikke nødvendigt at møde op 

hver gang. Du behøver ikke 

at have billedkunst eller de-

sign som fag - men de elever 

der har et af fagene, vil er 

velkomne til at bruge frivillig 

bk som lektiecafé med opga-

ver fra undervisningen. 

Billedkunstlærerne 

 
Frivillig drama 

 
Frivilligt drama i år bliver af-

holdt i tilknytning til musica-

len, som en række workshops 

i december og januar, hvor 

skuespillerne kan gå mere i 

dybden med karakterarbejde 

og med samspil. 

 

Musicalen afvikles torsdag d. 

23. og 24 . januar kl. 19.30 

og lørdag d. 26. januar kl. 

16.00. 

  

Dramalærerne   



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. 

 

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. 

 

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 udtaget elever, som har 

været misbrugere. Behandlingen 

af misbrug er afvænning og støt-

te til at komme tilbage til en 

hverdag uden misbrug. Det er 

selvfølgelig bedst at begynde be-

handlingen, før skaden er sket. 

Det forsøger man at gøre ved fo-

rebyggende samtaler, både pri-

vat for elever/forældre og i FG-

regi, eller via informationskam-

pagner.  

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?  

 

Jørgen Kloch, kemilærer og 

festvagt 

 



  

 

Billedgalleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studievejledningen  
 

Studievejlederne på 
Frederiksborg Gymnasium og 
HF arbejder, i samarbejde 
med ledelsen, klassernes 
team og skolens psykolog, 
med at hjælpe eleverne til at 
gennemføre gymnasie- eller 
hf-uddannelsen. 

Hvis eleverne har personlige 
problemer, har svært ved at 
overskue og strukturere 
lektielæsning og 
opgaveskrivning eller af 
andre årsager mistrives og 
tænker på at droppe ud af 
gymnasiet, støtter 
studievejlederne eleverne 

gennem samtaler. Vi vil med 
andre ord forsøge at hjælpe 
eleverne med at komme 
igennem STX/Hf med størst 
muligt fagligt og personligt 
udbytte. 

På FG er der i alt 6 
studievejledere, som har 
kontorer i villaen til højre for 
skolens indkørsel. Der vil på 
alle undervisningsdage og i 
eksamensperioden på 
udvalgte dage være en 
studievejleder til stede på 
kontorerne i 2. og 3. modul. 
Til hver studieretnings- og 

hf-klasse er der tilknyttet en 
studievejleder, som er 
ham/hende du først og 
fremmest kan henvende dig 
til. Men hvis der er spørgsmål 
eller problemer, der kræver 
hurtige svar eller løsninger, 
kan du også henvende dig til 
en af de andre 
studievejledere. 
Studievejlederne kan efter 
behov visitere elever videre 
til skolens to psykologer. 

M.v.h. 

Studievejlederne 

 
Assertions- og selvværdskurser 

 

Tilmelding til assertions- og 
selvværdskurser: 
Assertionskurser afholdes i 
uge 44, 45 og 46 (man skal 
møde op flere eftermiddage) 
for elever i 2.g, 3.g og 2.hf. 
Studievejledere, klassens 

team og øvrige lærere SKAL 
indstille elever inden tirsdag 
d. 22. oktober til JK (Elevens 
navn, klasse, email og 
mobilnr skal gives til JK). 
Indstillingen af elever i 1.g 
og 1.hf finder sted i uge 3-4. 

For de nye elever afholdes 
kurserne inden Påske.  
Kurset et er tilbud. Kurset 
afholdes efter skoletid. 
 
M.v.h. 
Jørgen Kloch  

 
Lektiecafé 

 
Så er vi i fuld gang med det 
nye skoleår. Forude venter 
der eleverne en hel del ar-
bejde i form af læsning, 
skriftlige opgaver og rappor-
ter. Det er et krævende 
fuldtidsarbejde at gå i 
gymnasiet eller på hf! 
For at yde hjælp til lektierne 
har skolen en lektiecafé, som 
afholdes to gange om ugen:  
tirsdag i 4. og 5. modul     
                             (lok. 3) 
onsdag 4. modul                      
           (kantine/havestuen) 
 

Det fremgår af Lectio hvilke 
fag der er repræsenteret i 
lektiecafeen. Om tirsdagen er 
det matematik. Om onsdagen 
er det de fleste af fagene bio-
logi, bioteknologi, dansk, 
engelsk, fysik, kemi, 
matematik, musik, 
samfundsfag og tysk. 
Lektiehjælpen gives for-
trinsvis af lærere, men også 
af 3g-elever med nogle af 
fagene 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 teoreti-
ske stof.  
 
Man kan også bare komme 
for hyggens skyld, sidde og 
arbejde sammen med nogle 
kammerater og nyde en kop 
varm te eller kakao. 
Alle er velkomne i skolens 
lektiecafé! 
 
Claus Thormann, 
matematiklærer 

Lektiecafe tirsdag i 4. og 5. modul - onsdag i 4. modul 



  

Vigtige datoer i skoleåret 
Særligt for forældre er fremhævet 
 

 
September 

Uge 37 3. g AT 7  

Ons.11. Q-aften 

Fredag.13. Idrætsdag 

Uge 38 2.g: AT 4 for 2.b,d,m,s,t,w,z. 

Uge 39:  1.g: AT 1 i 7 blokdage  

 i de følgende mdr. 

2.g: AT 4 for 2.a,c,u,v,x,y 

Uge 40 

Oktober 

3.g: Orientering om SRP 

3.g: Ansøgning om SRP i 1 

 eller i 3 fag til rektor 

Fre.4.  CU-fest 

Uge 41  1.hf: Miniprojekt i nf fra 

 onsdag til fredag. 

2.hf: ks 2 ons, tors og fre. 

Tors.11. 19.00: Talentshow. 

 

Efterårsferie 15.-19. okt. 
 

Uge 43 3.g: Afleverer blanket til SRP 

 ons. 14.00.  

Fre. 25.  Q-aften 

Uge 44  3.g: Aflevering af intern SRP-

vejlederblanket til vejledere 

Tors.31.  Musikweekend begynder og 

fortsætter til lørdag. 

November 

Uge 45 3.g: SRP-vejledning 

Tirs.5. 12.05-13.00: Forkoncert.  

   19.30 Efterårskoncert 

Ons.6. OD  

 19.00: OD-Q-arrangement 

Tors.7. Brobygningskoncert. 

Fre.8. CU-fest 

Uge 46 2.g: AT 5 for 2.a,c,u,v,x,y  

Ons.13. 19.30: Forældremøde for 

1.g-klasser. 

Uge 47 2.g: AT 5 for 2.b,d,m,s,t,w,z  

2.g: elev-gruppe-samtaler 

3.g: SRP-vejledning 

1.g:kompetenceopfølgnings-

modul i løbet af ugen. 

Uge 48  

Fre.29. 19.30: Gallafest 

Lør. 30. 19.30: Gallafest  

December 

Uge 49  1.g: AP-test 

1.g: NV-eksamen 

1.hf: historieopgaven  

i uge 49-51. 

2.hf: SSO-blanket med fag og 

lærerunderskrift senest fredag. 

3.g: SRP fra torsdag og 

vejledning 

Tirs.3. Valgfagsorientering 1.hf/2. g 

Tors.5. kl. 14.00: Udlevering af SRP 

Fre.6. Valgfagsskemaer for 2.g/1.hf 

samt ønske om 

studieretningsskift i 1.g  

Uge 50 3.g: SRP og vejledning 

1.g: NV-eksamen 

1.g: AP-test 

2.hf: Ks 3 (3 skrivedage) 

Ons.11. kl. 12.00-15.00: 

Gymnastikevent 2.g 

Uge 51 3.g:SRP aflevering i 4. 

eksemplarer. 

Tors.19. 14.00: Aflevering af SRP 

Fre.20. 9.00: juleafslutning i klasse 

 10.00: Juleafslutning i festsal.

  

Juleferie 23. dec – 4. jan. 
Januar 

Uge 2 1.hf: 2. tutorsamtale frem til 

vinterferien 

2.hf: Tutorsamtaler frem til 

vinterferien 

2.hf: SSO-vejledning 

Fre.10. Nytårs CU   

Uge 3  1.g: AT 2 lagt i 7 blokdage à 3 

moduler de følgende uger.  

2.hf: SSO-vejledning 

Tirs.14.  Q-aften  

Uge 4  2.g: SRO-emner 

Ons.22. 19.30: Orienteringsmøde 

for kommende 1.g-

ansøgere 

Tors. 23. 19.30: Musical 

Fre.24. 19.30: Musical 

Lør.26. 16.00: Musical 

Uge 5  2.g: SRO: 

Studieretningslærerne 

udmelder 2-3 

studieretningsemner, der er 

fælles for klassen på en 

blanket. 

2.hf: SSO fra mandag. 

3.g: AT 8 (synopsis) Miniforløb 

Man.27. AT-eksamen Ressourcerum 

udleveres 

Kl. 14.00: Udlevering af SSO 

for 2.hf. 



  

19.30: Orienteringsmøde for 

kommende hf-ansøgere. 

Februar 

Uge 6 3. g: AT 8 (synopsis) 

Man.3. 14.00: 2.hf: Aflevering af SSO. 

18.00-22.00: 

Forældrekonsultation 1.g 

Tirs. 4. 18.00-22.00: 

Forældrekonsultation 1.g. 

 

Vinterferie Uge 7: 10.-14. feb. 
 

Uge 8  2.g: SRO tre skrivedage. 

3.g: AT 8 (synopsis) 

Ons.19. Q-aften 

Tors.20. 14.00: 3.g aflevering af 

blanket til AT-synopsis med 

emne og fag. 

Uge 9:  2.g: SRO aflevering mandag 

8.30. 

3.g:AT 8 (synopsis). Første 

møde med begge vejledere  

Fre.28. CU-fest  

Marts 

Uge 10 3.g: AT 8 (synopsis)  

 2. møde med begge vejledere 

Terminsprøver for 1.hf, 2.hf og 

2.g. 

Uge 11  3.g: Terminsprøver 

2.g studierejse 

Uge 12 1.hf: ks 1 

Fre.21. Q-aften   

Uge 13 1.g: AT 3 for 1.a,f,m,n,s,u,z 

Tirs.25. Temadag om Latinamerika. 

Uge 14 1.g: AT 3 for 1.b,c,d,t,v,w,x,y 

3.g: AT 8: aflevering af 

synopsis   

April 

Fred.4. kl. 14.00: 3.g aflevering af 

synopsis i AT. 

 CU-fest 

Uge 15 1.hf: 3. tutorsamtale  

(Afhent eksamensplan) 

2.hf: ks 4  

2.hf: 6. tutorsamtale 

 

Påskeferie 15.-19. april  
  

Uge 17  2.g AT 6 (synopsis) for 

2.a,c,u,v,x,y 

Uge 18 2.hf: eksamensprojekt 

2.g AT 6 (synopsis) for 

2.b,d,m,s,t,w,z 

2.g: Kompetenceopfølgning i 

maj måned. 

Man.28 kl. 9.30: Trækning af 

eksamensspørgsmål til ks 

Tirs.29.  Kl. 19.00: Forårskoncert 

Ons.30. kl.19.00: Forårskoncert 

Maj  

Fre.2. FG´s fodboldturnering 

   Q-grill-aften   

Uge 19 1.hf: ks 1 

2.hf Ks eksamensprojekt 

Ons.7. kl. 12.00: Løbeevent 1.g  

Fre.9. CU-fest    

Uge 20 1.g: Aflevering af blanket til 

dansk/historieopgaven 

1.g: skriftlig årsprøve 

2.g: Skriftlige årsprøver 

Man. 12  Aflevering af synopsis.  

2.hf: ks-eksamensprojekt.  

Tirs.13. Delvis offentliggørelse af 

eksamen   

 Tors.15.   Fejring af sidste skoledag. 

 

Fredag den 16. maj 

Store Bededag - fridag 

 

Uge 21:  2.g: Skriftlige årsprøver 

Tirs.20. Endelig offentliggørelse af 

eksamensplanen 

Sidste skoledag for 3.g og 

2.hf 

Ons 21.  Første mulige prøvedag 

Uge 22:  1.g: Dansk/historieopgaven fra 

fredag. 

Ons.28. Sidste skoledag for 1.hf og 

2.g 

 

Torsdag den 29. maj  
Kristi Himmelfartsdag - fridag 

Juni 

Uge 23  1.g: dansk historieopgaven 

afleveres 

Fre.6.  Sidste skoledag for 1.g 

Ons.25.  Sidste mundtlige eksamensdag 

 18.00: Gallafest 

Tors. 26. 12.00: Afslutning i klasser 

 12.30: Afslutning i festsalen. 

Fre. 27.       9.00: translokation for 2.hf i  

festsal 

11.00: translokation for 3.g 

i idrætshal. 
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