
Kære nye FG’er

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium - vi glæder os til at tage imod dig! 
I denne velkomstfolder kan du læse om de første dages introduktionsforløb  
og om grundforløbet, som strækker sig indtil mandag den 5. november.

Velkommen til 1.g 2018

Arrangementer i grundforløbet og det første semester

AUGUST 
 
Onsdag  15.8  Velkomst i aula kl. 09:00, mød dit hold, velkomstcruise
Torsdag 16.8  Kursus i skolens intranet, Ludus – med tutorer og teamlærere
20.8   -   24.8  Højskoleophold
Torsdag 30.8 Studieretningsdag 1: Lær en studieretning at kende
Fredag    31.8  Høstfest for alle skolens elever fra 19:00-24:00

SEPTEMBER  

Tirsdag     4.9 Studieretningsdag 2: Lær en studieretning at kende
Torsdag    6.9 Spilcafé i forhallen fra 15:45-18:00 - Lær en FG’er at kende!
6.9  eller   7.9 Ungdommens folkemøde
Mandag  10.9 Studieretningsdag 3: Lær en studieretning at kende
Fredag    14.9 Ud af huset dag for alle elever & elevrådets fredagsbar fra 15:00 - 18:00
Fredag    21.9 Studieretningsdag 4: Lær en studieretning at kende
Torsdag  27.9 Årgangsforestillingen reAct 2018
Torsdag  27.9 Vejledningscafé med 1.g forældremøde om studieretningsvalget

OKTOBER 
 
Mandag   1.10 Matematikscreening
2.10    -    4.10 Samtale med teamlærere om dit studieretningsvalg en af disse dage
Mandag   8.10 Valg af studieretning 
Torsdag 11.10 Spilcafé i forhallen fra 15:45-18:00 - Lær en FG’er at kende!

Uge 42  EFTERÅRSFERIE  

29.10 - 31.10  Prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NOVEMBER 
 
Torsdag   1.11 Prøve i almen sprogforståelse (AP)
Fredag     2.11 Grundforløbsafslutning: Aktiviteter i og på tværs af klasser med tutorer 
  Café-fest fra 18:30 - 21:30
Mandag   5.11 Din første dag i din nye studieretningsklasse
I november 1.g teambuildingtur på højskole med klassens teamlærere
Fredag   23.11 Fest for alle skolens elever fra 19:00-24:00
Torsdag 29.11 Spilcafé i forhallen fra 15:45-18:00 med juletræshygge og spil

DECEMBER  

Torsdag 13.12 Giraf-aften – 1.g elever, forældre og teamlærere mødes klassevis
Torsdag 20.12 Café-fest fra 18:30 - 21:30
Fredag   21.12 Juleafslutning i alle klasser med teamlærere og derefter fælles i aula



De første dage på FG

På din første skoledag onsdag d. 15. august møder du kl. 9.00 i skolens aula. Når rektor 
og skolens lærere har budt alle jer nye velkommen i aulaen, vil jeres tutorer, som er 
2.g-elever, samle jer klassevis og føre jer op i jeres klasselokale. 
I klasselokalet vil jeres teamlærere og tutorer fortælle om programmet for dagen og for 
den første tid på skolen. De vil fortælle om livet på skolen, om fag, lektier, frikvarterer, 
udvalg, fester osv. 

Jeres tutorer og teamlærere vil herefter guide jer rundt på skolen på en velkomst-cru-
ise, hvor I bl.a. vil blive fotograferet til skolens intranet, Ludus, besøge naboklasser, 
teambuilde og meget mere. Skolens kantine vil selvfølgelig være åben. Der udleveres 
ingen bøger her i starten, så der er ikke behov for at slæbe store tasker med denne 
første dag. Dagen slutter kl. 14.00.

Torsdag d. 16. august møder du kl. 8.10 i dit klasselokale. Husk at tage din computer 
med for du vil få en grundig introduktion til brugen af skolens intranet, Ludus. Du vil 
lære at finde rundt i dit skema, finde lektier, lære at sende beskeder mv. Dette vil foregå 
sammen med dine teamlærere og tutorer. Fra kl. 10.00 har I helt almindelig undervis-
ning efter skemaet på Ludus. 

1g teambuildingtur på højskoler 

Alle 1.gere på Frederiksberg Gymnasium tager fra den 20. til den 24. august 2018 
på højskoleophold. Målet er at sikre en god start på de tre gymnasieår med en 
socialt spændende tur, hvor I vil lære hinanden godt at kende i klassen. Både tuto-
rer og teamlærere deltager på turen, og der vil være fælles program fra morgen 
til aften. 

Højskoleopholdet er selvfølgelig alkoholfri, og der vil ikke være mulighed for at tage 
rundt på egen hånd. Det koster 800,- pr. person, og det er obligatorisk at deltage 
for alle. Inkluderet i prisen er: Transport til og fra højskolen, kost og logi på højsko-
lerne (undtaget frokost på udrejsen). Der kan betales med mobilpay på nr. 51 71 
55 69. Husk at skrive ”Navn + Hold + Højskole” i beskedfeltet. 
Frist for betaling er 1. august 2018. 

Vi glæder os meget til oplevelsen! 

Grundforløbet på FG 

Grundforløbet er en betegnelse for dine første måneder på gymnasiet. Det går 
lige til starten af november, hvor studieretningsforløbet på de resterende 2 år og 
7 måneder begynder. I grundforløbet bliver du klædt på til at vælge studieretning, 
og du vil lære en masse elever og lærere at kende.  

De fag, du møder i grundforløbet, er: Naturvidenskabeligt grundforløb (NV),  
almen sprogforståelse (AP), dansk, matematik, samfundsfag, engelsk og idræt.
Du vil gå på et ’stamhold’ i NV, AP, dansk og samfundsfag. Stamholdene kalder vi 
G1, G2, G3 osv. I idræt, engelsk og matematik vil du gå på blandede hold. På den-
ne måde får du mulighed for at møde andre på årgangen og du lærer så mange 
som muligt at kende. 

I løbet af grundforløbet kommer du også gennem 4 studieretningsdage, så du 
får besøgt både en kunstnerisk, en naturvidenskabelig, en samfundsfaglig og en 
sproglig studieretning. På disse dage vil lærere og 2.- og 3.g-elever sammen intro-
ducere dig til studieretningsfagene, til typiske projekter og undervisningsformer. 
Det er disse fire studieretningsdage, der skal være med til at gøre det nemmere 
for dig at vælge den studieretning, der passer bedst til dig.

Hold Lærere Tutorer

G1
Maja Aasted (MA) samfundsfag-, team- og højskolelærer
Rikke Porsager (RP) dansk-, team- og højskolelærer
Kim Merrild (KM) idræts- og højskolelærer

Jessica Panariti 2a
Philip Sagos 2a

G2
Camilla Christensen (CC) NV-, idræts-, team- og højskolelærer
Liisa Manis (LM) AP-, team- og højskolelærer
Elzbieta Petersen (EP) AP-latin og højskolelærer

Sille N. Sørensen 2b
Nicolai Curto 2b 

G3
Anne Jørgensen (AN) AP-, team- og højskolelærer
Søren Christiansen (SC) matematik-, team- og højskolelærer
Maria Tjellesen (MT) engelsk- og højskolelærer

Frida Ovesen 2c
Viktor Kronstrand 2c 

G4
Joachim Fehler (JO) samfundsfag-, team- og højskolelærer
Bente Clausen (BC) dansk- og teamlærer
Else Valsgaard Kofod (EV) AP-, engelsk- og højskolelærer
Jens Vilsom Andersen (JV) NV-, idræts-  og højskolelærer

Arta Asani 2x 
Alex Hartung 2x

G5
Erik Frausing (EF) NV-, idræts-, team- og højskolelærer
Nanna Barslund (NB) AP-, team- og højskolelærer
Signe Clausen (CL) dansk- og højskolelærer

Anna Hansen 2u
Andreas Olsen 2u

G6
Ida Johansen (IJ) dansk-, idræts-, team- og højskolelærer
Jakob Dahm (JD) samfundsfag-, team- og højskolelærer
Falle Hjorth (FH) AP-, matematik- og højskolelærer

Ida Rasmussen 2x 
Ali Shahri 2x

G7
Søren Borup (SB) dansk-, team- og højskolelærer
Hanne Busk (BU) NV-, team- og højskolelærer
Thomas Biede (TF) samfundsfag- og højskolelærer

Elisa Pedersen 2z
Syed Ali Hamza Naqvi 2z

G8
Heidi Larsen (LA) NV-, matematik-, team- og højskolelærer
Mathias Havelund (MH) dansk-, team- og højskolelærer
Line Kallerup (LK) NV, idræts- og højskolelærer

Laura Frandsen 2z 
Christoffer Rosing 2z

FG Social Følg med på @frederiksberggymnasium og
www.facebook.com/frederiksberggymnasium


