
 

 

 

Frederiksborg Gymnasium og HF 

1g-forældrekonsultation 2020 

      
 

Onsdag d. 4. marts fra kl. 15.30-19.00 afholdes forældrekonsultation for alle de 1g-
elever og deres forældre, der ønsker at tale med elevens lærere. Det er frivilligt, om man 

vil tilmelde sig konsultation, men skolen tilråder det, hvis eleven har et højt fravær, har 
lave karakterer eller har andre problemer i forbindelse med uddannelsen. Skolens ledelse 

forbeholder sig også ret til at indkalde elever og deres forældre i løbet af uge 9, hvis 
klassens lærere, studievejleder og ledelsens årgangsansvarlige finder det nødvendigt. 
 

Tilmeldingen til konsultationerne foregår via Lectios forside, således at eleverne sammen 
med deres forældre hjemmefra kan vælge, hvilke lærere de ønsker konsultation med. 

Man vil maximalt kunne vælge 5 lærere.  
 
Lectio er åbent for tilmelding fredag d. 7. februar og lukker igen for tilmeldinger onsdag 

d. 26. februar kl. 14.00. Det er meget vigtigt, at tidsfristen overholdes. 
Fra fredag d. 28. februar kl. 12:00 vil elever og forældre atter kunne gå ind i Lectio og 

hente deres personlige konsultationsskema.  
 

Hvordan tilmelder man sig? 

 
• På elevens Lectio-forside klikkes på ”Besvar: Forældrekonsultation 1.g” under 
Konsultationer. 

 
• For at angive ønsker til konsultationen, skal de relevante lærere vælges i prioriteret 
rækkefølge i underste felt under Lærerønsker. Der kan maksimalt ønskes konsultation 

med 5 lærere. 
 

• For at gemme ønskerne klikkes der på Gem. 
 
• Ønskerne kan ændres indtil onsdag d. 26. februar kl. 14.00. Husk at Gem(me) 

 
• Efter konsultationens frigivelsestidspunkt fredag d. 28. februar kl.12:00 kan eleven og 

forældre atter gå ind under Konsultationer i Lectio og hente deres personlige 
konsultationsskema. 

 
• Hvis man bliver forhindret i at møde til en ønsket konsultation, bedes dette meddelt 
skolen hurtigst muligt. Ring på 48 20 10 40 eller mail til kc@fgc4.dk   

Skolens telefoner er åbne til kl. 15:00 alle dage. 

 

 

Med venlig hilsen     

Kyung Christensen 

Uddannelsesleder 

kc@fgc4.dk 

48 20 10 45 
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