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Man oplever en dejlig brusende 
stemning, når man går til mor-
gensamlinger her i det nye sko-
leår. Ikke så underligt. 500 nye 
glade elever fylder godt op i sa-
len. Ved det første møde med 
de nye elever og deres forældre 

var der ikke plads til alle i fest-
salen; men den er jo også byg-
get i 1959. Dengang rummede 
skolen 503 elever. I dag er hver 
ny årgang på 500 elever. Og 
selvom vi har bygget om og ud, 
kniber det med pladsen. På den 
anden side bliver dagligdagen 
mere intens, når der er liv i alle 
lokaler, i kantinen, i idrætssale-
ne og på de lange gange. 
 
Men kan vi blive ved med at 
vokse?- Ja, hvis Hillerød vok-
ser, og hvis de unge stadig vil i 
gymnasiet og på hf, må vi finde 
nye arealer til udbygning, mu-
ligvis på den anden side af 
Carlsbergvej. For Frederiksborg 
Gymnasium og HF´s vigtigste 
opgave er at dække behovet for 
almene gymnasiale uddannelser 
i Hillerød kommune og Fre-
densborg.  

Måske vil de unge i fremtiden 
vælger andre ungdomsuddan-
nelser. Sker det, får vi bare lidt 
bedre plads. 
 
Endnu et skoleår er kommet 
godt i gang. Forude venter 
masser af undervisning, masser 
af skriftlige opgaver og prøver. 
Ind imellem bliver der heldigvis 
tid til en idrætsdag, rejser og 
ekskursioner, koncerter og mu-
sical, gallafester og café-
arrangementer. Så skoleåret 
2014/15 skal nok som de fore-
gående år blive fyldt med musik 
og latter på en skole, hvor der 
er højt til loftet og plads til en-
hver. 
 
Peter Kuhlman 
rektor

 
Forældrefonden 

 
Frederiksborg Gymnasium og HFs Forældrefond 
har til formål at hjælpe elever og kursister, der har 
svært ved at betale for f.eks. studierejser og læn-
gere ekskursioner. Fonden bygger på bidrag fra 
forældrene. 
 
Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desu-
den har Forældrefonden mulighed for at uddele et 
antal legater. 
 
Hvis du vil yde et bidrag til Forældrefonden, kan 
du støtte ved at indbetale et beløb på konto nr. 
2276-0100067529 i Nordea.  
 
Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du 
enten henvende dig til mig på skolen, på Lectio, 
på tlf. 4921 9603 eller sende en mail til:  
anne-vibeke.bjergstroem@skolekom.dk 
 
 

Du kan downloade et ansøgningsskema fra skolens 
hjemmeside (elev - lån og legat). 
 
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! 
 
Anne-Vibeke Bjergstrøm,  
daglig leder af Forældrefonden 
 



Musical2015
 
Musicalen løber af stablen 
torsdag d. 29. januar til 
lørdag d. 31. januar, men 
allerede nu, skal man 
melde sig, hvis man vil 
være en del af skoleårets 
store begivenhed. 
 
Sidste år var musicalen den 
Beatles-inspirerede musical 
”Nowhere Man”, forrige år var 
musicalen baseret på filmen 
”Moulin Rouge”.            
 
I dette skoleår er det det 
århusianske band TV-2, hvis 

tekster og musik musicalens 
handling vil bruge som 
udgangspunkt.  
 
Men for at få et så stort 
arrangement til at køre, er 
der brug for elevkræfter på 
mange pladser. Følgende 
opgaver kan man melde sig 
til: 
 
- Skuespillere  
- Dansere 

Scenografi/rekvisitter 
- Kostume 
- PR-gruppe  

- Multi-
tools/velfærdsgruppe  

- Sminke 
- Lyd/lys 
- Instruktører 
 
Der vil blive mere information 
til samling, men ellers 
kontakter man Silas Boje 
Sørensen via en besked i 
Lectio, hvis man er 
interesseret i én af 
opgaverne. 
 
Mvh. Musicalen 
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Mindeord 
 
Jonas Strøm Øster, 1.t 

Det er med sorg, at vi i weekenden har fået at vide, at Jonas Strøm Øster 1.t er blevet dræbt af et S-
tog på banelegemet ved Hillerød Station fredag nat efter CU-festen. Jonas, hvis søster blev student i 
sommer, glædede sig til de tre år, han skulle tilbringe på Frederiksborg Gymnasium. 
 
For os her på skolen er det ulykkeligt, at Jonas liv skulle slutte så brat. Jonas var netop gået i gang 
med et nyt kapitel i sit liv, som skulle rumme så mange glæder og udfordringer og gode kammeraters 
venskab. Et liv, som lå åbent for Jonas, så langt øjet kunne række. Men sådan skulle det ikke gå. 
 
Det, der gør alle os - ledelse og lærere - så glade hver dag, er at møde jer elever. At være sammen 
med jer hver dag, at undervise jer og hjælpe jer gennem de mange udfordringer, gymnasiet rummer, 
at give jer et kærligt puf, så I kan få en god start på resten af jeres liv. Det er det, der giver 
rektorjobbet og lærerjobbet mening og glæde. 
 
Men vi nåede knap at lære Jonas at kende. Vi nåede aldrig at følge hans udvikling gennem de tre år i 
gymnasiet. Vi nåede aldrig at sætte huen på hans hoved og ønske ham til lykke med eksamen. Og det 
føles så urimeligt og uretfærdigt, at ulykken så voldsomt skulle afslutte så ungt et menneskes liv. Et 
liv som lå åbent og lyst for ham. Derfor er det så svært at finde de rigtige ord i dag. 
 
En elev skrev for nogle år siden et digt om døden, som måske bedre sammenfatter, hvad vi føler i dag  
 
Døden er det eneste i livet, 
der ikke er til forhandling. 
Først nu begynder jeg at forstå, 
at alle dør. 
Man kan græde eller man kan smile, 
fordi personen har levet. 
Man kan lukke sine øjne 
og ønske, at de vender tilbage, 
eller man kan åbne sine øjne 
og man kan værne om deres minde 
og lade det leve videre 
 
Vores tanker går i denne stund til Jonas forældre og familie, som skal bære det næsten ubærlige at 
miste en søn og en bror. 
 
Æret være Jonas minde.  

 
                    Rektor Peter Kuhlman 



Fra efteråret – NAT1nat

 
Når eleverne alligevel er 
vant til at sidde oppe den 
halve nat – om det så 
skyldes mængden af 
afleveringer eller bare 
sociale netværker og 
computerspil – hvorfor så 
ikke holde på dem hele 
natten og give dem en 
velfortjent fridag at sove 
ud på om fredagen?  
 
Natten mellem den 24. og 25. 
april blev der afholdt Nat1Nat. 
Et spændende og nytænkende 
initiativ til at lære på en 
alternativ måde på tværs af 
både klasser og årgange. Alle 
skolens nat1 klasser på 1. og 
2. årgang deltog nemlig i 
nattens aktiviteter. Desuden 
var der besøg af en gammel 
X’er som selv blev student her 
på gymnasiet i 1993 (?). Han 
var kommet for at holde en 
times spændende foredrag 
om diverse rumprojekter, han 
selv har været med til at 
stable på benene. Han er, på 
trods af den naturvidenska-
belige linje i gymnasiet, 
uddannet arkitekt, hvilket har 
bragt ham vidt omkring. Der 
var både præsentation af 
NASA, rumskibsopsendelsen i 
Østersøen og MarsOne 
projektet, som i 2024 vil 

sende de første fire 
personer til Mars.  
 
Efter foredraget 
fortsatte natten med to 
modulers undervisning i 
fysik, kemi og 
matematik. Her blev 
der både lavet kratere i 
sand, røgbomber, Cola-
Mentos-springvand, 

reaktioner til musik vha. den 
rette blanding af kemikalier 
og meget mere; desværre 
blev stjernekiggeriet ikke til 
noget pga. vejret. Det skulle 
dog ikke stoppe det 
efterfølgende stjerneløb, som 
strakte sig fra klokken 2.00-
5.00 fredag morgen.  
 

 
Omkring 150 stadig friske 
elever blev sendt af sted til 
diverse poster i den 
omkringliggende skov. En lille 
app og to koordinatsæt skulle 
have gjort forhindringsløbet til 
en leg, men som om mørket 
ikke skulle være forhindring 
nok, blev kampen med 
smartphones også en 

udfordring. Det lykkedes dog 
alle hold at nå rundt til flere 
poster, og opgaverne var da 
også til at løse med en smule 
naturvidenskab i bagagen. 

 
 
Skulle man alligevel være en 
af dem, der ikke kan undvære 
nattesøvnen, var der også råd 
at hente. Med både rigelige 
mængder kaffe og kage, var 
det nemlig muligt at holde 
energiniveauet højt, og med 
den mere løsslupne 
undervisningsform, var 
kedsomhed ikke en mulighed. 
Desuden er en mørk skov det 
perfekte sted for barnlige 
sjæle til at hente et par 
skræmte pigeskrig hjem, 
hvilket vækkede de sidste 
trætte elever.  
 
På trods af flere gruppers 
faren vild i mørket, lykkedes 
det alle at nå hjem til FG, 
hvor det fantastiske 
kantinepersonale var stået 
tidligt op for at have en 
lækker morgenmad klar til os 
alle. Og sammen med solen, 
der stod op i horisonten, 
kunne vi alle tage hjem, hvor 
en seng stod og kaldte på et 
par timers samvær. 
 
Anja og Laura fra 3.x 
 
 
 

 



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 

 



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 100 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. 4. 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. 
Koret øver tirsdage 15.30 
til 17.00 i K1 og bigbandet 
øver mandage 15.30 til 
17.00 i K4 
 
På gensyn og genhør 
 
Musiklærerne

 
 

Fotografering til klassebog 
 
 
 
 

 

25. og 26. august blev der taget billeder til ”Klas-
sebogen”. Klassebogen indeholder billede og kon-
taktoplysninger til alle skolens elever og kursister, 
undervisere, administrationen og det øvrige perso-
nale. 
 
På ovenstående billede er Børge Kjeldsen ved at fo-
tografere 1. m til Klassebogen. 
 
Inden efterårsferien vil der blive mulighed for at 
købe bogen.  



 

 

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 

 
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 4. og 5. modul 
(lok.2) 
onsdag 4. modul 
(kantinen) 
 
 
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, fransk, fysik, kemi, 
matematik, musik, 
samfundsfag og tysk. 
 
Lektiehjælpen gives 
fortrinsvis af lærere, men 
også af 3g-elever med nogle 
af fagene på A-niveau. 
 
I lektiecaféen kan man f.eks. 
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 1.hf: Tutorsamtaler til uge 45 
 3. g AT7 for alle 3g-klasser
 3v, 3u og 3z rejseuge 
 2t besøg i uge 37-38 
Ons. 10. Q-aften 
Uge 38 2g: AT2 for a, f, m, n, s, u, z
 3y og 3u rejseuge  
Ons. 17.   Idrætsdag 
Uge 39:  2g: AT2 for b, c, d, t, v, w, x,y 
 
Oktober 
Uge 40  3.g: Orientering om SRP 

3.g: Ansøgning om SRP i 1 
 eller i 3 fag til rektor 
 2.hf studierejseuge 
Fre.3.  CU-fest 
Uge 41  1.hf: Miniprojekt i nf fra 
 onsdag til fredag. 

2.hf: ks 2 ons, tors og fre. 
Ons. 8. Studieretningsdag stx 
Tors.9. 19.00: Talentshow. 
 

Efterårsferie 13.-17. okt. 
 
Uge 43 3.g: Afleverer blanket til SRP 
 ons. 14.00.  
Fre. 24.  Q-aften 
Uge 44  3.g: Aflevering af intern SRP-

vejlederblanket til vejledere 
Tors.30.  Musikweekend begynder og 

fortsætter til lørdag. 
November 
Uge 45 3.g: SRP-vejledning 
Tirs.4. 12.05-13.00: Forkoncert.  
   19.30 Efterårskoncert 
Ons.5. OD  
 19.00: OD-Q-arrangement 
Tors.6. Brobygningskoncert. 
Fre.7. CU-fest 
Uge 46 2.g: AT3 for a, f, m, n, s, u, z 
Ons.12. 19.30: Forældremøde for 

1.g-klasser. 
Uge 47 2.g: AT3 for b, c, d, t, v, w, x  

2.g: elev-gruppe-samtaler 
1.g:kompetenceopfølgnings-
modul i løbet af ugen. 

Uge 48  
Fre.28. 19.30: Gallafest 
Lør. 29. 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.2. Valgfagsorientering 1.hf/2. g 
Tors.4. kl. 14.00: Udlevering af SRP 
Fre.5. 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) 

Uge 51  
Tors.18. 14.00: Aflevering af SRP 
Fre.19. 9.00: juleafslutning i klasse 
 10.00: Juleafslutning i festsal.
  

Juleferie 22. dec.-2. jan. 
Januar 
Uge 2 1.hf: 2. tutorsamtale frem til 

vinterferien 
2.hf: Tutorsamtaler frem til 
vinterferien 
2.hf: SSO-vejledning 

Fre.9. Nytårs CU   
Uge 3  2.hf: SSO-vejledning 
Tirs.13.  Q-aften  
Uge 4  2.g: SRO-emner 
Ons.21. 19.00: Orienteringsmøde 

for kommende 1.g-
ansøgere 

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) 
Fakultetsdag 

Man.26. AT-eksamen Ressourcerum 
åbnes 
Kl. 14.00: Udlevering af SSO 
for 2.hf. 
19.00: Orienteringsmøde for 
kommende hf-ansøgere. 

Tor.29. Musical 
Fre.30. Musical 
Lør. 31. Musical 
Februar 



  

Uge 6 3. g: AT 8 (synopsis) 
Man.2. 14.00: 2.hf: Aflevering af SSO. 

18.00-22.00: 
Forældrekonsultation 1.g 

Tirs. 3. 18.00-22.00: 
Forældrekonsultation 1.g. 

Ons.4. 10-14.00: Gymnastikevent for 
2.g. 

 
Vinterferie Uge 7: 10.-14. feb. 

 
Uge 8  2.g: SRO tre skrivedage. 

3.g: AT 8 (synopsis) 
Tirs.17. 14.00: 3.g aflevering af 

blanket til AT-synopsis med 
emne og fag. 

Ons.18. Q-aften 
 
 
Uge 9:  2.g: SRO aflevering mandag 

8.10. 
3.g:AT 8 (synopsis). Første 
møde med begge vejledere  

Fre.27. CU-fest  
Marts 
Uge 10 3.g: AT 8 (synopsis)  

 2. møde med begge vejledere 
Terminsprøver for 1.hf, 2.hf, 
2.g og 3.g. 

Uge 11  3.g: Terminsprøver 
2.g studierejse 

Uge 12   
Fre.20. Q-aften 

 
Uge 13  1.g AT1 fora, b, d, f, t, v, w, y 
 

Påskeferie: 30. marts-3. april 
 
April 
Uge 15 1.g: AT 1 forc, m, n, s, u, x, z 
 1.hf: 3. tutorsamtale  

(Afhent eksamensplan) 
2.hf: ks 4  
2.hf: 6. tutorsamtale 

Tir.7. 3.g: AT: aflevering af synopsis 
senest kl. 10.00 

Fre.10. CU-fest 
Uge 17 2.g AT4 (synopsis) for a, f, m, 

n, s, u, z 
Uge 18 2.hf: eksamensprojekt 

2.g AT4 (synopsis) for b, c, d, 
t, v, w, x, y 
2.g: Kompetenceopfølgning i 
maj måned. 

Man.27 kl. 9.30: Trækning af 
eksamensspørgsmål til ks 

Tirs.28.  Kl. 19.00: Forårskoncert 
Ons.29. kl.19.00: Forårskoncert 
Tor.30. Q-grill-aften 
Maj  
Fre.1. Store Bededag - fri  
Uge 19 1.hf: Ks 1 

2.hf Ks eksamensprojekt 
Ons. 6. kl. 12.00: Løbeevent 1.g  
Fre.8. FGs fodboldturnering  
 og CU-fest    
Uge 20 1.g: Aflevering af blanket til 

dansk/historieopgaven 
1.g: skriftlig årsprøve 
2.g: Skriftlige årsprøver 

ons.13. Delvis offentliggørelse af 
eksamener (eksamener før 
d. 29. maj)   

Torsdag d. 16. maj 
Kristi Himmelfartsdag - fridag 

 
Uge 21:  2.g: Skriftlige årsprøver 
 2.hf: Ks-eksamensprojekt 
 3.g : Skriftlig eksamen 
Ons.19. Endelig offentliggørelse af 

eksamensplanen 
Sidste skoledag for 3.g og 
2.hf 

Ons 21.  Første mulige prøvedag 
Uge 22:   

Mandag d. 25. maj  
2. pinsedag -fridag 

1.g: Dansk/historieopgaven fra 
fredag. 

 Skriftlige eksamener 
Ons.27. Sidste skoledag for 1.hf og 

2.g 
Juni 
Uge 23   
Fre.5.  1.g: dansk/historieopgaven 

afleveres 
Fre.5.  Sidste skoledag for 1.g 
Ons.24.  Sidste mundtlige eksamensdag 
 18.00: Gallafest 
Tors. 25. 12.00: Afslutning i klasser 
 12.30: Afslutning i festsalen. 
Fre. 26.       9.00: translokation for 2.hf i  

festsal 
11.00: translokation for 3.g 
i idrætshal. 
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