
	  
	  

	  



	  
	  

Kære	  nye,	  purunge	  og	  friske	  1.g’er	  og(/eller??)	  1.hf’er.	  	  
Kan	  du	  lide	  din	  nye	  titel?	  Hvad	  enten	  du	  ser	  frem	  til	  at	  nørde	  lidt	  i	  fysikklassen	  eller	  jamme	  i	  

musikklassen,	  er	  du	  fra	  nu	  af	  gymnasie-‐	  eller	  hf-‐elev.	  	  

Gymnasiet	  er	  en	  forunderlig,	  foruroligende	  og	  forfærdelige	  udfordrende	  tid,	  der	  højest	  

sandsynligt	  vil	  ”almen	  danne”	  dig,	  til	  det	  unge	  menneske,	  verden	  har	  brug	  for.	  Som	  de	  alle	  siger,	  så	  

skal	  I	  kæmpe,	  gymnasiet	  er	  hårde	  løjer,	  og	  er	  du	  frisk	  på	  det,	  er	  der	  ikke	  andet	  end	  muligheder	  

foran	  dig.	  	  

Men	  come	  on..	  det	  skal	  jo	  også	  være	  lidt	  sjovt	  og	  spøjst,	  og	  som	  

garvet	  FG-‐elev	  kan	  jeg	  ærligt	  konkludere,	  at	  der	  på	  FG	  bliver	  

mikset	  en	  god	  blanding	  af	  seriøsitet,	  undervisning	  og	  sjov.	  

I	  den	  følgende	  særudgave	  af	  FGs	  skoleblad,	  Feel	  Good	  –	  lavet	  kun	  

til	  jer	  –	  vi	  der	  være	  en	  beskrivelse	  af	  alle	  initiativer	  og	  muligheder	  

uden	  for	  undervisningen.	  Spekteret	  spænder	  vidt	  fra	  den	  koffein-‐

fyldte	  kaffeklub,	  til	  det	  seriøse	  elevråd,	  for	  så	  at	  ende	  i	  det	  semiseriøse	  skoleblad.	  	  	  

Hvis	  kitschet	  det	  end	  kan	  lyde,	  hedder	  skolebladet	  Feel	  Good,	  for	  det	  er	  det,	  vi	  ønsker	  I	  skal	  gøre.	  

Slå	  jer	  ned	  og	  nyd,	  at	  du	  endnu	  ikke	  har	  nogle	  afleveringer	  for,	  at	  du	  endnu	  ikke	  er	  afhængig	  af	  

kantinens	  morgenkaffe	  og	  at	  det	  hele	  til	  stadighed	  er	  rimeligt	  spændende.	  	  

Lad	  dig	  inspirere	  af	  debat	  og	  kreativitet,	  lokke	  med	  kage,	  eller	  forhåbentlig	  lade	  dig	  overbevise	  

om,	  at	  du	  ikke	  får	  nok	  af	  FG	  i	  undervisningen.	  Du	  er	  derfor	  ”nødt	  til”	  at	  deltage	  i	  det	  pulsende	  og	  

voksende	  liv	  i	  og	  udenfor	  undervisningen	  på	  FG.	  

Det	  er	  den	  del	  af	  FG,	  der	  former	  den	  fantastiske	  skole,	  fodrer	  fællesskabet,	  samt	  gør	  det	  hele	  bare	  

en	  smule	  sjovere.	  	  

Det	  er	  mig	  derfor	  en	  ære,	  på	  vegne	  af	  FGs	  eget,	  elevstyrede	  skoleblad,	  at	  byde	  dig	  velkommen	  til	  

FG.	  	  

Lad	  dig	  lokke	  af	  klubberne	  og	  se	  det	  som	  en	  kæmpe	  mulighed	  for	  at	  komme	  ind	  i	  det	  sociale	  liv	  på	  

skolen.	  Man	  kan	  være	  nok	  så	  socialbegavet	  og	  åben,	  men	  der	  er	  ingen	  bedre	  icebreaker	  end	  fælles	  

interesser,	  og	  det	  er	  det,	  du	  vil	  opleve	  rundt	  omkring	  på	  FG.	  	  

Alle	  siger	  det,	  og	  det	  er	  faktisk	  sandt;	  Inden	  du	  ved	  af	  det,	  er	  de	  tre/to	  år	  fløjet	  af	  sted,	  så	  lov	  dig	  

selv,	  at	  du	  forsøger	  at	  få	  det	  bedste	  ud	  af	  det!!	  	  

	  

Redaktørerne	  på	  ”Feel	  Good”,	  

Stine	  &	  Helene	  3m	  



	  
	  
	  
	  	  	  	  	  ~	  TIL	  NYE,	  ELLER	  FATSVAGE	  GAMLE,	  ELEVER	  PÅ	  FG	  ~	  
	  
	  

-‐ AP=	  Genopfriskning	  af	  folkeskolens	  lærdom	  i	  at	  sætte	  kryds	  og	  bolle	  

-‐ AT=	  Nogle	  uger	  om	  året,	  hvor	  fokus	  er	  tværfagligt	  arbejde	  +	  masser	  af	  tid	  hvor	  du	  ikke	  

laver	  så	  meget,	  og	  en	  del	  tid	  hvor	  du	  pludselig	  får	  utrolig	  travlt..	  

-‐ AU=	  Aktivitets	  Udvalget,	  arrangerer	  mange	  af	  de	  sjove	  indslag	  i	  hverdagen,	  som	  

grimdag	  og	  TP-‐turnering	  

-‐ Balkonen=	  Balkonen	  over	  festsalen,	  kun	  for	  de	  store	  3g’ere	  

-‐ Bogkælder	  Henrik=	  Ham,	  der	  lusker	  rundt	  nede	  i	  kælderen	  og	  passer	  på	  alle	  bøgerne	  

-‐ CU=	  Creativt	  Udvalg,	  står	  får	  de	  såkaldte	  gymnasiefester,	  altid	  med	  en	  gennemtænkt	  

tema,	  med	  mulighed	  for	  udfoldelse	  på	  udklædningsfronden.	  

-‐ En	  Rommer=	  Det	  du	  altid	  lige	  kan	  klemme	  ned,	  en	  god	  solid	  romkugle	  	  

-‐ En	  sut=	  Den	  øvrige	  skoles	  kaldenavn	  til	  det	  nye	  kuld,	  1g’erne	  

-‐ Feel	  Good=	  Det	  skoleblad	  du	  lige	  nu	  sidder	  med	  i	  hånden	  

-‐ FG=	  Frederiksborg	  Gymnasium	  og	  HF	  

-‐ Fisken=	  Gården	  neden	  for	  skolegården,	  formet	  som	  en	  fisk.	  Bruges	  til	  cykelparkering	  

-‐ KFS=	  Kristent	  fællesskab	  for	  studerende,	  der	  mødes	  hver	  onsdag	  og	  serverer	  kaffe	  &	  

kage	  til	  CU	  

-‐ Kuhlman=	  	  Peter	  Kuhlman,	  styrer	  FG	  med	  hård	  hånd!	  

-‐ Kødbogen=	  Bogen	  med	  alle	  klassebilleder	  og	  tilhørende	  telefonnummer	  og	  adresse	  på	  

alle	  skolen	  elever	  og	  lærer.	  –	  Altså	  den	  bedste	  måde	  at	  få	  kontakt	  og	  udforske	  de	  lækre	  

mennesker.	  

-‐ NV=	  Naturvidenskab,	  dit	  nye	  yndlingsfag,	  der	  giver	  maksimal	  mening	  

-‐ Q=	  FGs	  svar	  på	  cafeaftener,	  med	  forskelligt	  tema	  og	  kvalitetshygge,	  typisk	  en	  hverdag.	  

-‐ Rød,	  gul	  og	  blå	  gang=	  Gange	  med	  klasselokaler	  (Dette	  burde	  du	  nok	  allerede	  vide)	  

-‐ Salen=	  Det	  største	  rum	  på	  skolen,	  hvor	  der	  bliver	  holdt	  morgensamling	  og	  gallafester	  

-‐ Sofaerne=	  Det	  blødeste	  sted	  at	  slå	  sig	  ned,	  sofaerne	  i	  kantinen	  

-‐ Søvn=	  Noget	  vi	  alle	  får	  alt	  for	  lidt	  af...	  	  

-‐ Sort	  kaffe=	  Noget	  nogle	  tyer	  til	  pga.	  problemer	  med	  overstående	  

	  
	  



	  
	  

Kaffeklubben	  CC	  

	  

Kaffen	  har	  altid	  haft	  en	  gennemgribende	  indflydelse	  på	  

verdenshistorien	  –	  den	  franske	  revolution	  fik	  sin	  spæde	  start	  

i	  små	  kaffehuse	  i	  de	  parisiske	  gader,	  og	  alverdens	  filosoffer	  

og	  forfattere	  har	  strøet	  tanker	  over	  en	  kop	  af	  det	  sorte	  guld,	  

som	  i	  oplysningstiden	  var	  et	  statussymbol	  og	  indikerede	  

magt	  og	  intellekt	  –	  dyder,	  vi	  som	  mennesker	  stadig	  higer	  efter.	  

I	  Kaffeklubben	  CC	  mødes	  vi	  hver	  torsdag	  i	  spisefrikvarteret	  for	  at	  hylde,	  ære,	  skamrose,	  

besynge	  og	  herliggøre	  kaffens	  eksistens.	  

Som	  organisation	  spænder	  vores	  historie	  længere,	  end	  nogle	  af	  de	  nuværende	  medlemmer	  

kan	  huske,	  og	  bygger	  på	  et	  parlamentarisk	  grundlag,	  hvor	  vi	  snakker	  rigtigt	  meget	  om,	  

hvordan	  vi	  på	  bedst	  mulig	  måde	  kan	  nedgøre	  klubben/r,	  hvis	  navn/e	  vi	  ej	  føler	  vore	  læber	  bør	  

udtale	  host	  host…	  kageklubben	  host…	  	  

Kaffeklubben	  er	  mere	  end	  bare	  en	  klub;	  vi	  udgør	  et	  magtfuldt	  broderskab,	  hvis	  mål	  officielt	  er	  

verdensherredømmet;	  hvilket	  vi	  er	  på	  god	  vej	  til	  at	  tage.	  Bliv	  medlem	  inden	  det	  er	  for	  sent!	  	  

	  

Kaffeprofeterne	  

Felix	  3.	  U	  og	  Anders	  3.X	  

	  

	  

Ej,	  Helt	  seriøst…	  Kom	  på	  torsdag	  i	  spisefrikvarteret,	  hvis	  du	  vil	  møde	  nye	  venner	  på	  tværs	  af	  

årgangene,	  og	  et	  fællesskab,	  der	  er	  virkelig	  nice…	  og	  så	  har	  vi	  en	  kaffemaskine	  og	  kopper…	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Prosaklubben	  
Prosaklubben	  er	  en	  klub,	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  ugen	  i	  det	  lille	  frikvarter.	  Til	  mødet	  skal	  man	  

have	  kreeret	  et	  digt	  efter	  ugens	  tema,	  hvorefter	  man	  læser	  det	  op	  for	  hinanden	  og	  kårer	  ugens	  

vinder.	  Man	  må	  dog	  gerne	  komme	  og	  bare	  lytte	  til	  de	  poetiske	  mesterværker. 	  

Første	  møde	  annonceres	  til	  morgensamling!	  	  
----------------------------------------------------------------------- 

Ses Under Tidstavlen 

Erindrer Reaktioner 

Blokerer Andre  for (Rrrrrrrh?!?!) Ekstraordinært onsdagsmøde 

da Ordinært Rækker Dårligt 

 

                         kram og død 

                          Sophia & Andreas. 
-----------------------------------------------------------------------	  

Kageklubben	  

	  

Kan	  du	  ikke	  få	  nok	  af	  at	  spise	  kage,	  eller	  elsker	  du	  bare	  at	  eksperimentere	  med	  diverse	  

ingredienser,	  så	  er	  kageklubben	  på	  FG	  nok	  noget	  for	  dig.	  Det	  eneste	  krav	  er,	  at	  du	  skal	  have	  en	  

lyst,	  lidenskab	  og	  passion	  for	  de	  bagte	  vidundere.	  

	  

Klubben	  mødes	  ca.	  en	  gang	  om	  ugen	  i	  det	  store	  frikvarter.	  Til	  hvert	  møde	  skiftes	  

medlemmerne	  til	  at	  bage	  en	  kage	  efter	  et	  fastlagt	  tema.	  Alle	  kagerne	  bliver	  da	  smagt	  og	  

bedømt	  af	  medlemmerne,	  og	  der	  findes	  en	  vinder.	  	  

I	  kageklubben	  er	  alle	  velkomne,	  og	  der	  er	  altid	  et	  stykke	  tilovers	  til	  nysgerrige	  kagesultne	  

munde.	  	  

	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  og	  smage	  på	  lækre	  kager!	  	  

-	  Kageklubben	  

	  

	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

_______________________________________________________________________________	  

	  

AK	  –	  Aktivitetskomitéen	  
Når	  vi	  alle	  begynder	  at	  hænge	  lidt	  med	  mulen	  og	  beklage	  os	  over	  
livet,	  springer	  AK	  til.	  De	  sætter	  kulør	  på	  hverdagen	  og	  gør	  deres	  
bedste	  for	  at	  få	  lidt	  liv	  på	  gangene.	  Igennem	  året	  arrangerer	  de	  
diverse	  aktiviteter	  for	  alle	  på	  skolen,	  der	  som	  oftest	  foregår	  i	  
frikvartererne.	  	  
Blandt	  dem	  kan	  nævnes	  den	  årlige	  TP-‐turnering,	  hvor	  man	  i	  hold	  
dyster	  imod	  hinanden	  i	  trivial	  pursuit-‐spørgsmål	  om	  en	  billet	  til	  en	  
af	  Danmarks	  festivaler.	  Derudover	  arrangeres	  der	  fastelavn,	  juleklip	  og	  den	  berygtede	  Grim	  
Dag,	  og	  endnu	  flere	  geniale	  ideer	  bliver	  modtaget	  med	  kyshånd.	  	  
	  

Der	  er	  plads	  til	  alle	  i	  gruppen,	  og	  det	  kræver	  ikke	  særlig	  meget	  tid,	  da	  det	  meste	  
foregår	  i	  selve	  skoletiden.	  Alt	  du	  skal	  gøre	  er	  at	  møde	  op	  til	  første	  møde,	  der	  vil	  
blive	  annonceret	  til	  morgensamling,	  hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  skabe	  sjov	  i	  gaden	  på	  
FG.	  	  
	  
Vi	  venter	  allerede	  på	  jer,	  
Aktivitetskomitéen	  
	  

Ps.	  Der	  er	  altid	  kage	  til	  møderne.	  



	  
	  
	  
	  

Hvad står        for? 

	  

Den	  korte	  version	  af	  svaret	  er,	  at	  CU	  står	  for	   ”creativt	  udvalg”	  (i	  gamle	  

dage	  blot	  kreativt	  udvalg,	  men	  måske	  blev	  forvekslingen	  med	  de	  Konservatives	  Ungdom	  lidt	  

for	  underligt),	  men	  bag	  det	  flabede	  slogan	  ”C	  U	  at	  cu”	  gemmer	  der	  sig	  en	  ret	  stor	  flok	  

engagerede	  og	  festglade	  mennesker,	  der	  ikke	  går	  af	  vejen	  for	  at	  bære	  borde,	  booke	  DJ’s	  og	  

gøre	  et	  hårdt	  stykke	  arbejde	  for,	  at	  FG	  kan	  blive	  ved	  at	  være	  kendt	  for	  vores	  fede	  fester.	  

Festerne	  er	  et	  stort	  hit	  på	  skolen,	  og	  det	  altid	  talstærke	  fremmøde	  resulterer	  i	  temmelig	  

svedige	  fester	  (begge	  fortolkninger	  gør	  sig	  gældende)!	  Musikken	  byder	  som	  regel	  på	  det	  

hotteste	  på	  hitlisterne	  såvel	  som	  klassikere	  fra	  80’erne,	  og	  det	  er	  ikke	  forbudt	  at	  danse	  

synkront	  eller	  synge	  med	  på	  Macarena.	  	  

For	  lige	  at	  peppe	  stemningen	  en	  tand	  ekstra	  op,	  er	  der	  som	  

regel	  tema,	  hvilket	  skal	  overholdes!	  De	  sidste	  par	  år	  har	  blandt	  

andet	  budt	  på	  halloween,	  uniformsfest,	  90’erne,	  bonde-‐tema	  

og	  toga-‐fest,	  og	  ikke	  mindst	  den	  tilbagevendende	  Scor	  en	  sut	  

samt	  Galla!	  Så	  selvom	  du	  føler	  dig	  lidt	  dum	  når	  du	  sidder	  i	  

bussen	  i	  supermand-‐kostume,	  er	  det	  det	  hele	  værd	  at	  være	  blandt	  500	  feststemte	  mennesker	  i	  

de	  mest	  farverige	  og	  skøre	  outfits.	  

Men	  det	  er	  heller	  ikke	  en	  hemmelighed	  at	  CU’erne	  (CU	  crew	  som	  de	  kalder	  sig)	  er	  så	  glade	  for	  

at	  feste,	  at	  de	  ikke	  kan	  nøjes	  med	  de	  få,	  de	  får	  lov	  at	  holde	  for	  resten	  af	  skolen	  –	  der	  går	  i	  hvert	  

fald	  rygter	  om	  CU’ernes	  medlemsfester	  og	  ikke	  mindst	  deres	  årlige	  julefrokost.	  	  

Så	  hvis	  man	  vil	  være	  en	  del	  af	  det	  glade	  og	  festlige	  fællesskab,	  er	  det	  muligvis	  CU	  man	  skal	  

melde	  sig	  ind	  i	  –	  og	  så	  får	  man	  jo	  ikke	  mindst	  gratis	  entre	  til	  festerne!	  

Formændene	  i	  år	  er	  Magnus	  Skovbye	  3y	  og	  Rikke	  Steffensen	  3w,	  og	  udvalget	  optager	  rigtig	  

mange	  førsteårselever	  hvert	  år,	  så	  følg	  med	  på	  lectio,	  morgensamling	  og	  evt.	  CU’s	  hjemmeside	  

cufg.dk,	  hvis	  du	  er	  interesseret!	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  

Hvad	  står	   for?	  

Q	  er	  FG's	  "kultur-‐udvalg".	  Med	  kulturen	  som	  er	  byggestenene	  til	  en	  hver	  Q-‐aften.	  Og	  nu	  

tænker	  du	  måske	  "Kultur?	  Er	  det	  bare	  kedelig	  kunstmalerier	  i	  et	  alt	  for	  kedeligt	  og	  støvet	  

museum	  med	  billeder	  der	  er	  ældre	  end	  tollummanden?"	  og	  her	  har	  vi	  et	  svar	  til	  dig!	  Nej!	  

Kultur	  er	  langt	  mere	  end	  støvede	  malerier	  og	  gamle	  bøger.	  Kultur	  er	  den	  er	  den	  hiphop-‐musik	  

du	  hører,	  de	  stand-‐up	  shows	  du	  ser	  på	  tv'et,	  den	  debat	  du	  tager	  med	  dine	  venner	  og	  meget	  

mere.	  I	  Q	  arrangerer	  vi	  hyggelig	  café-‐aftner.	  En	  aften	  hvor	  den	  ellers	  travle	  gymnasieelev	  kan	  

ligge	  lektier	  på	  hylden	  for	  en	  stund,	  og	  nyde	  tilværelsen	  i	  selskab	  med	  sine	  venner	  med	  

kulturelle	  indslag	  og	  noget	  vådt	  til	  halsen!	  

	  

For	  at	  give	  dig	  et	  billede	  af	  hvad	  der	  sker	  på	  disse	  hyggelige	  aftner	  kan	  vi	  i	  flæng	  nævne	  hvad	  

vi	  stolte	  har	  kunne	  præsenterer	  til	  forrige	  Q	  aftner.	  Her	  er	  besøget	  af	  komikere	  som	  Anders	  

Matthesen,	  Linda	  P	  og	  Thomas	  Hartmann	  værd	  at	  nævne.	  Vi	  har	  haft	  Fight-‐Nights	  hvor	  

modige	  gymnasie	  elever	  har	  kastet	  ud	  i	  en	  battle	  hvor	  verbale	  håndflader	  er	  blevet	  uddelt	  i	  

stor	  stil.	  Andre	  gange	  har	  der	  været	  bands	  ude	  og	  levere	  sprød	  musik	  til	  danse-‐glade	  

publikum.	  	  

Vi	  har	  haft	  heftige	  debat-‐aftner	  hvor	  emner	  som	  folketingsvalg,	  religion	  og	  ungdomshus	  har	  

fået	  selv	  den	  stille	  mus	  til	  at	  gå	  på	  taler	  stolen	  og	  tage	  ordet.	  Derudover	  har	  vi	  den	  årligt	  

tilbagevendende	  Grill-‐Q,	  med	  lækker	  grillmad	  og	  fest,	  der	  runder	  året	  af	  I	  skolegården.	  

	  

I	  Q	  prøver	  vi	  på	  bedst	  mulig	  måde	  at	  udforske	  det	  kulturelle	  spektrum	  og	  hele	  tiden	  finde	  på	  

nye	  spændende	  arrangementer	  som	  du	  med	  sikkerhed	  vil	  hungre	  efter.	  

	  

I	  starten	  af	  dette	  skoleår	  vil	  der	  blive	  inviteret	  til	  mode	  med	  Q,	  hvor	  man	  kan	  høre	  mere	  om	  

det,	  samt	  melde	  sig	  til.	  Desværre	  er	  der	  ikke	  plads	  til	  alle,	  så	  der	  vælges	  blandt	  alle	  nye,	  så	  der	  

kommer	  lige	  mange	  fra	  hver	  årgang	  –	  men	  kom	  frisk!	  	  

	  

-	  Q-formændene.	  



	  
	  

FGs	  skolekor	  
	  
Som	  på	  enhver	  anden	  ordentlig	  skole	  har	  FG	  også	  et	  skolekor.	  Koret	  
drives	  af	  nogle	  af	  musiklærerne,	  og	  de	  mødes	  en	  gang	  hver	  uge	  efter	  skole.	  Alle	  kan	  være	  med,	  
også	  med	  manglende	  sangerfaring,	  da	  koret	  er	  ren	  og	  skær	  sjov.	  Dog	  er	  det	  med	  et	  drys	  af	  
alvor,	  da	  koret	  optræder	  en	  del	  igennem	  	  året,	  blandt	  andet	  til	  efterårs-‐	  og	  forårskoncerterne.	  
Derudover	  tager	  koret	  med	  skolen	  Big	  Band	  til	  en	  hytte	  i	  starten	  af	  skoleåret	  på	  
musikweekend.	  Her	  bliver	  der	  øvet,	  hygget	  og	  øvet..	  	  	  	  
	  
FGs	  skolekor	  er	  altså	  for	  dig,	  der	  synes	  det	  er	  fedt	  at	  give	  
den	  gas	  med	  sang,	  flerstemmigt	  kor	  og	  musik,	  og	  kan	  lide	  
at	  møde	  nye	  mennesker	  og	  have	  det	  sjovt!	  Vi	  garanterer	  
du	  ikke	  kommer	  til	  at	  kede	  dig,	  da	  det	  er	  svært	  når	  
musikken	  først	  spiller.	  
(Det	  er	  lidt	  lige	  som	  Glee,	  bare	  uden	  al	  den	  dans...)	  
	  
Første	  møde	  vil	  blive	  annonceret	  til	  morgensamling.	  	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer,	  	  
På	  vegne	  af:	  Koret	  og	  musiklærerne.	  	  
____________________________________________________________________________________________________________	  

FGs	  Big	  Band	   	  
	  

På	  FG	  er	  der	  koncerter	  året	  rundt,	  blandt	  andet	  forårs-‐	  og	  
efterårskoncert.	  Til	  disse	  kan	  alle	  stille	  op	  med	  et	  musikalsk	  
indslag,	  men	  nogle	  af	  dem,	  der	  fylder	  mest	  er	  skolens	  kor	  (se	  
ovenfor)	  og	  Big	  Bandet.	  
Big	  Bandet	  styres,	  ligesom	  koret,	  af	  nogle	  af	  skolens	  
musiklærer.	  Alle	  er	  velkomne,	  men	  da	  der	  er	  begrænset	  
plads	  i	  forhold	  til	  både	  instrumenter	  og	  sangere,	  bliver	  der	  
som	  oftest	  afholdt	  møder	  og	  audition	  til	  fordeling	  af	  pladser.	  	  

	  Genremæssigt	  spiller	  Big	  Bandet	  musik,	  der	  passer	  til	  bandets	  besætning,	  og	  der	  er	  åbent	  for	  
forslag	  på	  interessante	  numre.	  Sidste	  år	  blev	  der	  spiller	  numre	  af	  blandt	  andet	  Jamie	  Cullum,	  
Tower	  Of	  Power,	  Michael	  Jackson,	  Queen	  og	  Gasolin.	  	  
	  
Big	  Bandet	  øver	  en	  gang	  om	  ugen	  efter	  skole	  i	  et	  af	  musiklokalerne,	  og	  i	  løbet	  af	  efteråret	  tager	  
de	  sammen	  med	  koret	  på	  musikweekend.	  Her	  øves	  der	  en	  hele	  weekenden,	  samtidig	  med	  at	  
der	  hygges	  og	  festes	  med	  de	  andre	  elever	  fra	  forskellige	  klasser	  og	  årgange.	  	  
Efter	  jul	  begynder	  bandet	  at	  øve	  sangene	  til	  musicalen,	  der	  løber	  af	  stablen	  i	  slutningen	  af	  
januar.	  	  
Alle	  interesserede	  er	  velkomne	  til	  første	  møde,	  der	  annonceres	  til	  morgensamling.	  
	  
Følgende	  ”søges”	  i	  Big	  Bandet:	  Guitar,	  trommer,	  klaver,	  bas,	  messing/træblæsere	  og	  sangere.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer,	  
På	  vegne	  af:	  musiklærerne.	  	  	  



	  
	  

Musical	  
	  
Hvert	  år	  i	  januar	  opsættes	  en	  af	  FGs	  stoltheder,	  nemlig	  

musicalen.	  Den	  er	  delvist	  elevstyret,	  men	  nogle	  af	  lærerne	  

hjælper	  til	  med	  blandt	  andet	  musik	  og	  instruktion.	  Alle	  

elever	  kan	  være	  med,	  da	  der	  både	  er	  brug	  for	  sangere,	  

skuespillere,	  dansere,	  kormedlemmer,	  multitools	  og	  en	  hel	  masse	  andre	  til	  mange	  af	  de	  

praktiske	  ting	  som	  make	  up	  og	  scenekonstruktion.	  	  

	  

I	  løbet	  af	  efteråret	  vil	  der	  blive	  afholdt	  auditions	  til	  skuespiller-‐,	  sanger-‐	  og	  danseroller,	  mens	  

alt	  andet	  er	  noget,	  man	  kan	  vælge	  sig	  ind	  på.	  	  

Der	  øves	  indtil	  januar	  i	  små	  grupper,	  men	  jo	  tættere	  man	  kommer	  på	  præmiere,	  jo	  mere	  

intens	  bliver	  øvningen.	  Helt	  	  op	  til	  premieren	  øver	  alle	  på	  skolen,	  og	  her	  oplever	  man	  et	  tæt	  

fællesskab	  med	  alle	  deltagere	  i	  musicalen.	  Det	  er	  et	  meget	  godt	  sted	  at	  møde	  nye	  på	  tværs	  af	  

årgange	  og	  klasser,	  der	  alle	  deler	  samme	  interesse.	  	  

	  

Det	  har	  variere	  lidt	  om	  stykket	  er	  selvskrevet	  (af	  en	  elev)	  eller	  om	  det	  er	  et	  eksisterende	  

stykke,	  der	  spilles,	  men	  som	  oftest	  bliver	  al	  musikken	  valgt	  så	  det	  passer	  perfekt	  til	  skolens	  

Big	  Band.	  	  

	  

Lyder	  det	  som	  noget	  for	  dig,	  og	  går	  du	  måske	  med	  en	  lille	  skuespiller	  i	  maven,	  der	  længes	  

efter	  at	  komme	  ud,	  så	  hold	  øje	  med	  opslag	  rundt	  på	  skolen	  og	  reklamer	  til	  morgensamling.	  

	  

Der	  er	  altid	  plads	  til	  flere	  i	  musicalen,	  og	  du	  vil	  ikke	  fortryde	  det,	  når	  tæppet	  går	  op	  og	  

publikum	  giver	  stående	  bifald.	  	  

	  
VI	  SES!!!	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  



	  
	  

Rundtur på FG 
Hvis	  du	  går	  i	  panik	  når	  der	  står	  havestuen	  på	  dit	  skema,	  hvis	  du	  ikke	  kan	  finde	  ned	  i	  

bogkælderen,	  eller	  du	  bare	  har	  brug	  for	  en	  kold	  sodavand,	  så	  kan	  skolebladets	  kort	  over	  de	  

vigtigste	  steder	  på	  skolen	  være	  til	  hjælp!	  Vi	  tager	  forbehold	  for	  fejl,	  ændringer	  og	  flytning	  af	  

rygestedet.	  
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1) Foyeren	  –	  Indgang	  til	  skolen	  fra	  både	  Carlsbergvej	  og	  skolegården.	  På	  overfladen	  

måske	  blot	  et	  travl	  og	  lummer	  gennemgangslokale,	  men	  til	  Q	  afslører	  foyeren	  sig	  som	  

en	  udmærket	  garderobe,	  og	  da	  så	  mange	  elever	  strømmer	  igennem	  her	  hver	  dag,	  er	  det	  

samtidig	  det	  perfekte	  mødested	  og	  hjemsted	  for	  uddeling	  af	  skoleblad	  og	  andre	  

spændende	  sager.	  Vil	  du	  vide	  noget	  om	  nedbørsforholdene	  udenfor,	  kan	  du	  blot	  kaste	  

et	  blik	  på	  gulvet	  i	  foyeren,	  da	  både	  sne	  og	  regnvand	  bliver	  slæbt	  med	  ind	  i	  litervis.	  

2) Kantinen	  –	  Fra	  leverpostejsmadder	  til	  teknofester,	  kantinen	  rummer	  det	  hele!	  

På	  gråvejrsdage	  søger	  en	  stor	  del	  af	  skolens	  elever	  til	  kantinen	  i	  firkvartererne,	  for	  

enten	  at	  nyde	  mors	  gode	  madpakke	  eller	  købe	  sig	  en	  af	  de	  eftertragtede	  sandwiches	  fra	  

kantinen.	  Du	  kan	  dog	  også	  smutte	  herned	  i	  timen	  under	  påskud	  af	  at	  gå	  på	  toilettet,	  

hvis	  det	  eneste	  der	  kan	  få	  dig	  levende	  igennem	  dansktimen	  er	  en	  rommer	  –	  kantine	  

personalet	  står	  klar	  fra	  tidlig	  morgen	  til	  14:30	  hver	  dag.	  Man	  kan	  også	  smide	  sig	  i	  en	  

sofa	  eller	  tag	  et	  slag	  bordfodbold.	  Hver	  onsdag	  i	  4.	  modul	  er	  kantinen	  dog	  helliget	  

lektiecafeen,	  så	  kig	  forbi	  til	  en	  gang	  tyske	  verber	  og/eller	  en	  kop	  kakao.	  Kantinen	  viser	  

sig	  fra	  sin	  festklædte	  side,	  når	  den	  er	  vært	  for	  alt	  fra	  CU	  og	  Q-‐fester	  til	  talentaften	  og	  

elevrådsstormøde.	  

3) Bogkælderen	  –	  For	  mange	  elever	  blot	  et	  rum,	  hvor	  man	  kan	  komme	  og	  hente	  

sine	  skolebøger	  ved	  årets	  start,	  hvis	  man	  ellers	  kan	  finde	  derned	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  

personalet	  ikke	  holder	  frokostpause.	  Husk	  sygesikringskort!	  Men	  bogkælderen	  

rummer	  faktisk	  utroligt	  mange	  flere	  bøger	  end	  man	  lige	  tror,	  hvis	  man	  aldrig	  når	  

videre	  end	  til	  bogskranken,	  så	  mangler	  du	  bøger	  til	  en	  opgave,	  er	  det	  faktisk	  forsøget	  

værd	  at	  snakke	  med	  bogkælderens	  enehersker,	  Henrik	  Kam,	  der	  ofte	  vil	  kunne	  grave	  

noget	  guld	  frem	  af	  gemmerne.	  

4) Studiecentret	  –	  Undertegnedes	  absolutte	  favoritsted	  på	  skolen.	  I	  det	  lille	  rum	  til	  

højre	  når	  man	  kommer	  ind,	  holder	  bl.a.	  skolebladet	  til,	  men	  den	  brune	  sofa	  er	  også	  et	  

populært	  rejsemål	  for	  elever	  i	  frikvarterer	  og	  efter	  skole.	  Studiecentret	  indeholder	  

store	  mængder	  faglitteratur,	  og	  en	  smule	  skønlitteratur,	  og	  det	  er	  helt	  lovligt	  at	  låne	  

nogle	  af	  de	  gode	  sager	  med	  hjem!	  Bare	  husk	  at	  aflevere	  inden	  fristen,	  ellers	  får	  din	  



	  
	  

lærer	  hjemkaldelsessedler,	  og	  det	  er	  ikke	  altid	  de	  husker	  at	  give	  dem	  videre	  til	  klassen.	  

Studiecentret	  er	  desuden	  oplagt	  til	  gruppearbejde,	  og	  rummer	  mange	  computere	  og	  

printere,	  også	  på	  overetagen.	  Men	  studiecentret	  er	  også	  

det	  nærmeste	  skolen	  kommer	  på	  et	  bibliotek,	  så	  det	  er	  

nok	  ikke	  her	  man	  medbringer	  sin	  mest	  svinende	  

madpakke	  og	  ghettoblasteren!	  

5) Salen	  –	  Ironisk	  nok	  har	  salen	  ikke	  plads	  til,	  hvis	  

alle	  elever	  mødte	  op	  til	  morgensamling.	  Men	  ellers	  

forbinder	  de	  fleste	  salen	  med	  fællessang	  af	  Yesterday	  og	  

de	  mange	  skøre	  indslag	  der	  til	  tider	  præger	  

morgensamlingerne.	  I	  løbet	  af	  året	  danner	  salen	  dog	  

også	  rammen	  om	  skolens	  kulturelle	  liv,	  her	  foregår	  musical,	  skolekoncerter,	  

teaterforestillinger,	  fællesarrangementer	  og	  gymnastikevent.	  

6) Lærerværelset	  -	  I	  starten	  af	  rød	  gang	  på	  højre	  hånd	  finder	  du	  lærerværelset	  og	  

lærerkøkkenet,	  følg	  duften	  af	  kaffe	  hvis	  du	  er	  i	  tvivl!	  Det	  er	  sådan	  set	  ikke	  lukket	  

område	  for	  elever,	  men	  man	  føler	  sig	  lidt	  malplaceret	  hvis	  man	  vover	  sig	  herind	  i	  det	  

store	  spisefrikvarter,	  så	  vent	  hellere	  ved	  døren	  hvis	  du	  vil	  snakke	  med	  en	  lærer.	  

7) Administrationen	  –	  På	  modsatte	  side	  af	  lærerværelset	  ligger	  administrationens	  

kontorer.	  Udenfor	  står	  ”lectio-‐computeren”,	  redningen	  til	  alle	  elever,	  der	  har	  sovet	  

over	  sig	  eller	  glemt	  hvilket	  lokale	  de	  skal	  være	  i,	  eller	  ofte	  begge	  dele.	  Computeren	  står	  

klar	  til	  brug	  helt	  fra	  morgenstuden,	  men	  tjek	  nu	  det	  lokale	  hjemmefra	  alligevel,	  for	  her	  

kan	  opstå	  en	  grufuld	  kø,	  og	  systemet	  er	  ikke	  ufejlbarligt.	  Bag	  computeren	  finder	  du	  på	  

højre	  hånd	  rektors	  kontor,	  med	  den	  tilhørende	  lille	  bænk,	  hvor	  mangen	  en	  elev	  har	  

siddet	  og	  svedt	  op	  til	  en	  fraværssamtale.	  De	  to	  andre	  døre	  fører	  ind	  til	  de	  søde	  

administrationsdamers	  kontorer,	  hvor	  der	  både	  kan	  købes	  årbøger	  og	  findes	  glemte	  

værdigenstande.	  Hvis	  du	  fortsætter	  op	  af	  rød	  gang,	  er	  der	  flere	  kontorer	  på	  højre	  hånd,	  

nemlig	  kontorerne	  for	  Henrik	  Kam	  (ansvarlig	  for	  bogkælderen),	  Ditte	  Smith	  og	  Sune	  

Bek	  (”lectio-‐manden”).	  



	  
	  

8) ”Akvarierne”	  eller	  ”Glasburene”	  –	  Erstatningerne	  for	  det	  gamle	  store	  

fællesområde	  på	  rød	  gang,	  og	  computerrummene	  på	  de	  andre	  etager.	  Oplagt	  til	  

gruppearbejde	  og	  computerrum.	  

9) De	  gamle	  musiklokaler	  –	  For	  enden	  af	  fysiktrappen	  finder	  man	  skolens	  højeste	  

lokalenumre.	  Før	  K-‐bygningen	  kom	  til,	  blev	  de	  brugt	  til	  musikundervisning,	  men	  i	  dag	  

er	  det	  drama,	  og	  der	  er	  endda	  en	  temmelig	  professionel	  scene	  med	  teaterlys	  i	  det	  

bageste	  lokale.	  Det	  mindste	  af	  lokalerne	  er	  hjem	  for	  elevrådet	  og	  KFS.	  Til	  højre	  for	  

trappen	  er	  der	  en	  dør	  indtil	  skolens	  loft,	  der	  for	  det	  meste	  er	  låst.	  Loftet	  rummede	  vist	  

nok	  engang	  skolens	  gamle	  fine	  bogsamling,	  som	  for	  få	  år	  siden	  blev	  solgt	  til	  stor	  

ærgrelse	  for	  mange.	  

10) Pedelboligen	  –	  Her	  boede	  pedellen/pedellerne	  vist	  nok	  førhen,	  men	  sådan	  har	  
det	  vist	  ikke	  været	  længe,	  alligevel	  hænger	  navnet	  ved.	  Her	  er	  der	  studievejledning,	  og	  

du	  behøver	  ikke	  vente	  med	  at	  komme	  til	  du	  bliver	  indkaldt,	  se	  mødetiderne	  på	  døren	  

for,	  hvornår	  du	  kan	  træffe	  netop	  din	  studievejleder	  til	  en	  samtale	  om	  alt	  fra	  trivsel	  til	  

skift	  af	  studieretning.	  

11) 	  Skolegården	  –	  Dette	  oplagte	  sted	  at	  spise	  frokost	  med	  klassen	  og	  nyde	  det	  gode	  
vejr.	  Her	  afholdes	  også	  arrangementer	  i	  godt	  vejr,	  bl.a.	  Grim	  Dag	  og	  Grill	  Q.	  

Skolegården	  liver	  som	  regel	  først	  rigtig	  op	  i	  slutningen	  af	  skoleåret,	  nemlig	  når	  

fanekravene	  starter,	  og	  her	  forvandles	  den	  på	  det	  nærmeste	  til	  en	  udendørs	  scene	  i	  

frikvarterne,	  med	  både	  musikalske	  og	  sjove	  indlag.	  

12) Fisken	  –	  Den	  lavere	  liggende	  skolegård,	  der	  dog	  i	  dag	  primært	  er	  hjemsted	  for	  
cykler	  og	  rygere.	  Navnet	  stammer	  fra	  gårdens	  form,	  hvilket	  er	  tydeligt	  på	  kortet!	  

13) Foran	  skolen	  –	  Nogle	  få	  forvildede	  rygere	  ender	  ofte	  her,	  i	  området	  mellem	  
foyeren	  og	  Carlsbergvej.	  Forvirringen	  skyldes	  måske,	  at	  det	  netop	  er	  her	  pulsningen	  

foregår	  til	  skolens	  fester,	  og	  ved	  disse	  lejligheder	  er	  der	  så	  mange,	  der	  hænger	  ud	  her,	  

at	  der	  faktisk	  er	  nogle	  få	  fattige	  studerende,	  der	  står	  herude	  hele	  aftnen,	  og	  derved	  



	  
	  

undlader	  at	  betale	  entre.	  Til	  det	  kan	  vi	  kun	  sige,	  at	  den	  rigtige	  fest	  trods	  alt	  foregår	  

indenfor,	  og	  at	  det	  kan	  blive	  en	  kold	  fornøjelse	  om	  vinteren!	  

14) Idrætsbanerne	  –	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  komme	  ind	  på	  idrætsbanerne,	  en	  af	  
dem	  vil	  I	  opleve	  til	  idrætsdagen,	  der	  indledes	  med	  en	  march	  på	  denne	  store	  udendørs	  

plads.	  Banen	  benyttes	  også	  til	  frivillig	  sport	  efter	  skoletid,	  og	  når	  der	  er	  brobygning	  

kan	  man	  som	  regel	  finde	  8.	  klasse-‐drengene	  spille	  bold	  herude	  i	  tide	  og	  utide.	  

15) Teglgårdssøen	  –	  Først	  og	  fremmest	  en	  kilde	  til	  smuk	  udsigt	  på	  sommerdage,	  og	  
vækker	  af	  desperation	  efter	  at	  komme	  udenfor,	  når	  man	  sidder	  bag	  ruden	  og	  sveder	  sig	  

igennem	  de	  sidste	  minutter	  af	  fysiktimen.	  Men	  søen	  er	  også	  et	  oplagt	  eksursionsmål	  

for	  dovne	  biologi-‐lærere,	  et	  godt	  omdrejningspunkt	  for	  en	  rask	  løbetur	  i	  idræt,	  et	  

medium	  for	  roning	  og,	  når	  vinterkulden	  bider,	  en	  skøjtebane	  såvel	  som	  

genvejsmulighed	  for	  elever	  fra	  Ny	  Hammersholt	  og	  andre	  nordlige	  egne.	  Badning	  i	  

søen	  kan	  næppe	  anbefales,	  men	  de	  ville	  være	  løgn	  at	  sige	  at	  det	  aldrig	  finder	  sted	  –	  til	  

tider	  i	  forbindelse	  med	  førnævnte	  roning	  og	  til	  tider	  i	  forbindelse	  med	  

alkoholindtagelse.	  Øen	  i	  midten	  af	  herligheden	  tjener	  desuden	  som	  udstillingspost	  for	  

bannere	  i	  stil	  med	  ”3.U	  rocks”	  og	  andre	  seriøse	  politiske	  budskaber	  i	  forbindelse	  med	  

fanekrav.	  

16) Idræt	  –	  Idrætslokalerne	  er	  fordelt	  lidt	  sjovt	  på	  FG,	  nemlig	  delvist	  i	  en	  separat	  
bygning	  og	  delvist	  i	  bunden	  af	  fysikgangen.	  I	  hovedbygningen	  findes	  omklædningsrum	  

og	  ”drenge-‐salen”	  og	  ”pige-‐salen”.	  Salene	  er	  opkaldt	  efter	  det	  omklædningsrum,	  de	  

hver	  ligger	  udfor.	  Desuden	  er	  her	  redskabsrum	  og	  et	  lille,	  altid	  særpræget	  lugtende	  

styrketræningsrum	  med	  alt	  hvad	  hjertet	  kan	  begære	  af	  drabeligt	  udseende	  

træningsmaskiner.	  Den	  store	  sal	  ligger	  i	  sin	  egen	  bygning	  til	  højre	  for	  K-‐bygningen.	  

17) K-bygningen	  -	  ”K”	  står	  potentielt	  for	  
kultur,	  men	  mon	  ikke	  bygningen	  snart	  får	  

et	  lidt	  mere	  mundret	  navn?	  Der	  har	  været	  

mange	  sjove	  forslag	  (f.eks.	  Petersborg,	  

efter	  rektor	  Peter	  Kuhlman),	  men	  ingen	  er	  



	  
	  

rigtig	  slået	  igennem	  blandt	  eleverne	  endnu.	  Hvad	  man	  end	  kalder	  den,	  er	  den	  et	  

overflødighedshorn	  af	  både	  musik-‐,	  billedkunst-‐	  og	  mediefagslokaler	  og	  spøjs	  

arkitektur.	  Trappeopgangen	  af	  glas	  er	  tilmed	  udsmykket	  af	  en	  kunstner,	  der	  har	  en	  

kærlighed	  til	  tyske	  avisudklip	  og	  sort/hvide	  planter	  i	  megaformat.	  K1	  dækker	  også	  

over	  ”auditoriet”,	  og	  er	  genialt	  til	  møder	  og	  receptioner,	  men	  knap	  så	  velfungerende	  

som	  almindeligt	  klasselokale,	  da	  man	  bruger	  op	  til	  flere	  minutter	  af	  timen	  på	  at	  nå	  fra	  

døren	  til	  sin	  plads.	  Bemærk	  at	  lamperne	  langs	  vindueskarmene	  i	  K1	  er	  lidt	  diskoteks-‐

inspirerede.	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  
DU	  VED	  DU	  ER	  BEGYNDT	  PÅ	  FG	  NÅR...	  
	  

-‐ Kuhlman	  er	  ham,	  du	  allermest	  frygter	  

-‐ Lectio	  bliver	  din	  nye	  startside,	  selvom	  du	  ikke	  vil	  indse	  

det	  

-‐ Du	  bliver	  efterfulgt	  af	  Hillerødpostens	  rapportere	  

-‐ Du	  får	  en	  belønning	  for	  at	  score	  til	  festerne	  	  

-‐ Du	  bliver	  undervist	  steder	  hvor	  det	  knap	  er	  muligt	  

-‐ Selv	  hverdagen	  kan	  blive	  til	  en	  fest	  med	  Q	  

-‐ Din	  foretrukne	  alkohol	  bliver	  øl	  

-‐ Der	  aldrig	  er	  mere	  toiletpapir,	  eller	  sæbe	  for	  den	  sags	  

skyld	  

-‐ Du	  bliver	  beskudt	  med	  vandballoner	  

-‐ Du	  får	  sendt	  onde	  blikke,	  fordi	  du	  står	  i	  ”den	  forbudte	  kø”	  

-‐ Pengepungen	  svinder	  ind,	  fordi	  alt	  går	  til	  kantinen	  (og	  CU-‐billetter)	  

-‐ Du	  bliver	  lokket	  til	  alverdens	  klubber	  udelukkende	  pga.	  kage!!	  

-‐ Du	  begynder	  at	  opleve	  konstant	  hosten,	  grundet	  enorme	  mænger	  af	  støv	  i	  luften	  

-‐ Pigemål	  tæller	  dobbelt	  i	  fodboldturneringer	  

-‐ Du	  læser	  dette	  her,	  for	  ellers	  er	  du	  gået	  forkert	  i	  morges..	  

	  
	  
	  
	  
Månedens	  link!!!	  (Anbefalet	  af	  folk	  med	  for	  meget	  fritid)	  
	  
Flip	  a	  Coin!	  
Valget	  af	  månedens	  link	  er	  denne	  gang	  faldet	  på	  ”Flip	  a	  coin”,	  og	  det	  er	  helt	  
fortjent.	  Hjemmesiden	  tilbyder	  at	  ”slå	  plat	  eller	  krone”	  for	  dig.	  Dette	  kan	  bruges,	  
hvis	  du	  sidder	  i	  timer	  og	  ikke	  kan	  beslutte	  om	  du	  skal	  gå	  i	  kantinen	  og	  snolde,	  
eller	  om	  du	  skal	  sende	  en	  sms	  til	  hende	  pigen,	  du	  kyssede	  lidt	  med	  til	  sidste	  CU.	  
Som	  en	  ekstra	  (og	  helt	  uundværlig	  bonus)	  er	  det	  muligt	  selv	  at	  vælge	  mønt,	  altså	  
om	  det	  skal	  være	  en	  antik	  græsk	  kobbermønt	  eller	  en	  helt	  almindelig	  ti’er.	  God	  
fornøjelse!	  
www.random.org/coins/	  
	  



	  
	  

Brug dit 

elevråd! 
Frederiksborg	  Gymnasium	  og	  HF	  har	  

selvfølgelig	  sit	  helt	  eget	  elevråd,	  og	  du	  kan	  være	  med!	  Hver	  klasse	  skal	  nemlig	  på	  demokratisk	  

vis	  vælge	  to	  repræsentanter,	  og	  dermed	  udgør	  elevrådet	  helt	  op	  mod	  de	  80	  medlemmer!	  Som	  

elevrådsrepræsentant	  skal	  du	  tale	  din	  egen	  og	  din	  klasses	  sag	  til	  stormøderne,	  der	  afholdes	  

cirka	  en	  gang	  om	  måneden.	  Du	  skal	  også	  sørge	  for	  at	  formidle	  elevrådets	  beslutninger	  tilbage	  

til	  din	  klasse.	  	  

I	  tillæg	  til	  alle	  klasserepræsentanterne	  styres	  elevrådet	  dagligt	  af	  elevrådsbestyrelsen,	  der	  

blandt	  andet	  består	  af	  valgte	  formænd,	  udvalgsrepræsentanter	  og	  årgangsrepræsentanter	  og	  

som	  holder	  ugentlige	  møder	  i	  elevrådslokalet	  ved	  siden	  af	  drama.	  	  

Arbejdsbyrden	  i	  elevrådet	  er	  ikke	  

særlig	  stor,	  og	  den	  bedste	  grund	  til	  

at	  melde	  sig	  ind	  er	  nok,	  at	  vi	  er	  

skolens	  største	  ”klub”,	  og	  derfor	  et	  

oplagt	  sted	  at	  møde	  folk	  på	  tværs	  af	  

klasser	  og	  årgange.	  I	  elevrådet	  kan	  

du	  komme	  igennem	  med	  dine	  

visioner,	  om	  hvordan	  skolen	  bliver	  

et	  bedre	  sted	  at	  være	  –	  vi	  har	  brug	  

for	  alle	  stemmer!	  

Elevrådet	  skal	  nok	  gøre	  sig	  

bemærket	  på	  lectio	  og	  til	  

morgensamling,	  men	  har	  du	  

spørgsmål	  kan	  du	  jo	  kontakte	  

formandskabet	  Daniel	  3.s	  og	  Loiu	  

3.s.	  

	  
	  



	  
	  

Operation	  Dagsværk	  	  
-	  OPERATION	  DAGSVÆRK,	  ELEVERNES	  EGEN	  OPLYSNINGS-	  OG	  
SOLIDARITETSORGANISATION	  
	  
Hvert	  efterår	  arrangerer	  Operation	  Dagsværk	  i	  samarbejde	  med	  OD-‐gruppen	  på	  dit	  
gymnasium	  en	  oplysningskampagne,	  der	  opfordrer	  eleverne	  til	  at	  tage	  stilling	  til	  et	  specifikt	  
udviklingsprojekt,	  som	  til	  sidst	  
kulminerer	  med	  Dagsværk-‐dagen.	  
Hvert	  år	  en	  dag	  i	  november	  får	  
tusindvis	  af	  unge	  elever	  rundt	  om	  på	  
Danmarks	  Gymnasier	  fri	  fra	  skole	  
for	  i	  stedet	  at	  arbejde	  for	  bedre	  
uddannelsesmuligheder	  for	  andre	  
børn	  og	  unge	  rundt	  om	  i	  verden.	  	  
På	  FG	  har	  vi	  altid	  været	  ultra	  flittige	  
til	  at	  arbejde	  på	  OD-‐dagen,	  en	  god	  
fast,	  sjov	  og	  hyggelig	  tradition,	  og	  vi	  
håber	  selvfølgelig	  på	  lige	  så	  stor	  opbakning	  i	  år.	  	  
Desuden	  vil	  der	  om	  aftenen	  være	  et	  kæmpe	  støttearrangement	  med	  god	  musik	  og	  fed	  
stemning.	  
	  
Dette	  års	  projekt	  
"Olien	  i	  regnskoven	  -‐	  den	  stille	  katastrofe",	  Peru	  2011	  
	  
Til	  efteråret	  er	  det	  endnu	  engang	  tid	  til	  at	  støtte	  en	  god	  sag.	  Denne	  gang	  er	  der	  fokus	  på	  Perus	  
olieforurenede	  områder	  i	  regnskoven.	  
Pengene	  indsamlet	  af	  deltagerne	  på	  OD-‐dagen	  vil	  gå	  til	  uddannelse	  af	  børn	  og	  unge	  og	  
undervisning	  om	  lokale	  konsekvenser	  af	  olieindustriens	  arbejde.	  Desuden	  vil	  de	  gå	  til	  bl.a.	  
uddannelse	  af	  unge	  miljøagenter,	  der	  vil	  kunne	  dokumentere	  olieindustriens	  miljøforurening.	  
	  
Din	  OD	  –	  gruppe	  
	  
Vi	  skal	  også	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  OD-‐gruppen	  (OD-‐arrangørerne)	  i	  år	  skal	  til	  at	  etableres.	  
Sidste	  års	  OD	  –	  gruppe	  resulterede	  i	  nye	  venskaber,	  en	  succesfuld	  OD-‐dag	  og	  et	  fantastisk	  
støttearrangement	  i	  Smedjen.	  
	  
//	  
OD	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Meld	  jer	  til	  Facebooksiden	  "OD-dagen	  2011	  på	  FG"	  og	  følg	  med	  i	  hvad	  der	  sker,	  
bliv	  oplyst	  om	  dette	  års	  og	  også	  tidligere	  projekter,	  deltag	  selv	  i	  diskussioner,	  
upload	  jeres	  OD	  –	  billeder,	  hør	  mere	  om	  OD	  –	  gruppen,	  samt	  få	  informationer	  
om	  OD	  –	  eventen	  d.	  9	  november	  2011	  



	  
	  

Vil du være med? 

Redaktionen	  på	  Feel	  Good	  søger	  nye	  skribenter!	  

Skolebladet	  er	  et	  100%	  elevdrevet	  projekt,	  og	  derfor	  er	  vi	  altid	  åbne	  for	  nye	  medlemmer!	  Vil	  

du	  være	  med	  fra	  starten,	  og	  dermed	  være	  med	  til	  at	  definere,	  hvad	  skolebladet	  skal	  være	  i	  år?	  

Vi	  håber	  at	  dette	  blad	  har	  givet	  dig	  lyst	  til	  selv	  at	  fatte	  pennen,	  for	  jo	  flere	  vi	  har	  med,	  desto	  

mere	  alsidig	  og	  interessant	  bliver	  bladet.	  Hvis	  vi	  skal	  være	  Frederiksborg	  Gymnasium	  og	  HF’s	  

stemme,	  er	  det	  livsnødvendigt	  at	  du	  også	  giver	  dit	  besyv	  med!	  Vi	  holder	  ugentlige	  møder,	  og	  

det	  eneste	  vi	  forventer,	  er	  at	  du	  kan	  overholde	  en	  deadline	  og	  ikke	  er	  bange	  for	  en	  udfordring.	  

Fotografer	  er	  også	  velkomne,	  så	  vi	  kan	  dokumentere	  begivenheder	  og	  forevige	  de	  smukke	  

FG’ere.	  

 
 
 
 
	  

Intromøde	  for	  alle	  interesserede	  onsdag	  den	  17.	  august	  i	  studiecentret	  kl.	  
11.35,	  følg	  med	  via	  lectio	  og	  morgensamling!	  

	  

Vær med til at debattere, oplyse og 
underholde hele skolen i et åbent og 
kreativt samarbejde!  


