
VELKOMMEN! 

Informationsmøde om skolestart, grundforløbet og studieretningsvalg.  



• Introduktionsdage 
• Grundforløbet 
• Studieretningsvalg 
• Det sociale på FG 
• Praktiske oplysninger
• Lidt om at være gymnasieelev
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På programmet 



• I møder onsdag den 16. august kl. 9 i aulaen
• I får hjælp til intranet, møder teamlærerne og ser hele skolen. 
• Dagen efter spiser I morgenmad sammen … og så starter 

skoleåret! 
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1. dag efter ferien…



• Grundforløbet varer cirka 10 uger.
• Formålet med grundforløbet er at blive klar til at vælge 

studieretning og få nogle basiskundskaber på plads. 
• I grundforløbet har alle den samme undervisning – og vi kan 

derfor bygge ovenpå fagene, uanset hvilken studieretning I 
vælger. 
• Grundforløbet skal også bruges til at lære hinanden at kende 

og falde på plads i den nye rolle som gymnasieelev.  
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Om grundforløbet



GRUNDHOLD
fx	G1
Dansk,	

Samfundsfag,	AP	
og	NV

Matematik
G1	+	G2

Engelsk
G1	+	G3

Idræt
G1	+	G6

2.	sprog
G1	+	G4
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Fagene i grundforløbet 



• Alle møder hinanden på tværs af 
årgangen. 
• Studieretningsklassen bliver tryg – du 

kender nogen i forvejen!
• Fokus er på at lære fagene at kende, så 

du kan foretage et rigtig valg af 
studieretning ud fra dine faglige 
interesser og evner. 
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Hvorfor gør vi sådan? 



• Studieretningsdage
• Portfolio til refleksioner over fag og 

arbejdsformer
• Studievejledning
• Samtaler med teamlærere
• Forældremøde torsdag den 28. 

september 
• Vær åben for, at du måske har evner eller 

interesser i en anden retning, end det du 
havde forestillet dig. 
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Hvordan vælger jeg studieretning? 



• Opstarten af studieretningsforløbet 
sammen med teamlærerne.
• Hele årgangen rejser, men I bor 

forskellige steder i byen. 
• Målet er at ryste klassen sammen og få 

en fantastisk fagligt start på 
studieretningen.
• Det er obligatorisk at deltage. 
• 800,- inkl. rejse, ydmygt hotel og mad.
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Berlinturen i november



• Idrætsdag, ”Ud af huset” og 
årgangsforestilling.  
• Caféer efter skole med brætspil, mad eller 

musik 
• Valgaftener, gaming, bordtennisturnering, 

filmaftener mm-
• Caféfester, der slutter kl. 22.00
• Fester med temaer 
• Alle traditionerne på FG…
Deltag – det er jer, der skaber fællesskabet!
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Det sociale liv på FG



• Hvis I har ændringer til jeres oplysninger, så skriv til vores 
hovedmail: mail@frederiksberggymnasium.dk
• Kopi/scan-penge: 600,- Mobile Pay: 51715569 Husk ”navn 

+ hold + kopi” 
• Har I brug for særlig hjælp og støtte, kontakt kontoret. 
• Brug vores dygtige studievejledere: Ida, Joachim og 

Christian. Det er derfor de er der! 

09/06/2017 10

Lidt praktisk…



• Vær åben, og giv noget af dig selv – alle vil hinanden!
• Undgå omfattende erhvervsarbejde, ambitiøse 

træningsprogrammer og alverdens aftaler, til du kender 
arbejdspresset. 
• Tal sammen om skolen derhjemme, også når det er 

svært. 
• Hold fokus på at lære noget – det er en 3-årig 

uddannelse, hvor I skal udvikle jer undervejs. 
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Lidt om at gå i gymnasiet…



• Forældre: Bliv i salen lidt endnu
• Elever: Find jeres hold på listerne (alfabetisk efter fornavn)
• Følg med tutorerne op i klasselokalet 
• Der er kaffe/te og småkager til forældrene 
• Det tager cirka 30 min. 

Vi ses efter ferien J
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Hvad så nu? 


