
  
KÆRE NYE FG’ER 

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium - vi glæder os til at se dig hos os!

I denne velkomstfolder kan du læse om den første skoledag, den første tids introduktionsforløb og om 
grundforløbet, som strækker sig til mandag den 1. november.

VELKOMMEN

DE FØRSTE SKOLEDAGE
Vi ses allerede til velkomstmødet for jer 1.g'ere MANDAG D. 9. AUGUST kl. 17.00-18.00, som beskrevet i 
velkomstbrevet.

På din første skoledag ONSDAG D. 11. 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 samle jer klassevis og gå sammen 
med jer op i jeres klasselokale. Her vil jeres teamlærere og tutorer fortælle om programmet for dagen 
og for den første tid på skolen. De vil fx fortælle om, hvordan det er at gå i gymnasiet, om livet på sko-
len, om fag, lektier, frikvarterer, udvalg og fester. Jeres tutorer vil også tage jer rundt på skolen på en 
velkomst-cruise, hvor I bl.a. vil blive fotograferet til skolens intranet, Lectio, 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 ca. kl. 14.00.

TORSDAG D. 12. 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, Lectio. Du vil lære at finde rundt i dit skema, 
finde lektier, følge med i fravær og lære at sende beskeder. Dette vil foregå sammen med en af dine 
teamlærere og tutorer. Fra kl. 10.00 har I almindelig undervisning efter skemaet. 

FROKOSTGRUPPER
Det er altid rart at spise sammen med nogen, så i den første tid inden højskoleturen vil tutorer og 
G-hold spise frokost sammen på rullende dage. 



  
1G TEAMBUILDINGTUR PÅ HØJSKOLER 

Alle 1.g’ere på Frederiksberg Gymnasium tager fra den 23. til den 26. august 2021 på højskoleophold. 
Målet er at sikre en god start på de tre gymnasieår med en socialt spændende tur, hvor I vil lære hin-
anden godt at kende i klassen. Både tutorer og teamlærere deltager på turen, og der vil være fælles 
program fra morgen til aften. Højskoleopholdet er selvfølgelig alkoholfrit, og der vil ikke være mulig-
hed for at tage rundt på egen hånd.

UGE 34

HØJSKOLER, LÆRERE OG TUTORER 

HOLD HØJSKOLER MEDREJSENDE LÆRERE TUTORER

G1 BRANDBJERG HØJSKOLE Thomas Warnar
Liv Schultz

Josephine Willemoes 
Quman Warmoge 

G2 ASKOV HØJSKOLE Line Hagberg
Steffen Hansen

Maica Borinaga
Ella Mørch Rochester

G3 GRAM HØJSKOLE Elzbieta Pedersen
Karl Christensen

Sonja Akimova
Andrea Jakobsen 

G4 SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLE Maja Aasted
Søren Borup Krogsgaard

Josefine Olsen
Adriana Vaitekaityte

G5 VALLEKILDE HØJSKOLE Signe Monrad-Madsen
Kim Vedel Pedersen

Viktorija Lekic
Julia Lambert

G6 LYNGBY VANDRERHJEM Liisa Manis
Malene Voetmann

Clara Jensen
Sam Jannaki

G7 LØGUMKLOSTER HØJSKOLE Peter Toft
Mathias Havelund Rasmussen

Sofia Feraco
Ilyas Poulsen

G8 BRENDERUP HØJSKOLE
Søren Thygesen
Søren Christiansen

Victor Johannessen-Henry
Rosa Jensen



  
GRUNDFORLØBET PÅ FG 
Grundforløbet er en betegnelse for dine første måneder på gymnasiet. Det varer til starten af novem-
ber, 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 måde får du mulighed for at møde 
andre på årgangen og lære så mange som muligt at kende.

I løbet af grundforløbet bliver du også introduceret til alle de bærende studieretningsfag på de for-
skellige retninger. På den måde får du nemmere ved at vælge den studieretning, der passer bedst til 
dig.

 

GRUNDFORLØBET

Det betyder noget,  
at skolen siger til os, at det  

ikke kun er fagligheden, der tæller.  
At vi også skal have et fællesskab  

for at kunne gå de her tre år igennem.

Clara 
Profilelev på Frederiksberg Gymnasium

  
FØLG MED I #FGLIVET 
På FG deler vi oplevelser i fællesskab! Følg @frederiksberggymnasium på Instagram 
og følg vores facebookside www.facebook.com/frederiksberggymnasium 
for at være helt up to date med, hvad der sker af både faglige 
og sociale events på gymnasiet.

Brænder du for at skrive, fotografere, lave lyd og/eller  
film? Så kan du ansøge om en plads på redaktionen,  
der står bag vores elevblog www.fgblog.dk.

bloggers.



  
FG-KALENDER

AUGUST

Mandag 9.8 Særligt velkomstmøde for 1.g’ere og forældre

Onsdag 11.8 Mød din klasse, dine teamlærere og tag på velkomstcruise med dine tutorer

Torsdag 12.8 Kursus i skolens intranet, Lectio – med tutorer og teamlærere

Mandag 23.8 - torsdag 26.8 Højskoleophold G-hold

SEPTEMBER

Onsdag 1.9 Bordtennisturnering

Fredag 10.9 Fællesskabsdag for alle skolens elever og fredagsbar

Onsdag 15.9 1.g forestilling ReAct

Mandag 20.9 Matematikscreening og 1.g forældremøde om studieretningsvalget

Fredag 24.9 Høstfest

Mandag 27.9 - onsdag 29.9 Samtale med teamlærere om dit studieretningsvalg en af disse dage

OKTOBER

Mandag 4.10 1.g studieretningsvalg

Fredag 8.10 Kreacafé

Fredag 15.10 Fredagsbar

Uge 42 EFTERÅRSFERIE

Mandag 25. – onsdag 27.10 Prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Torsdag 28.10 Prøve i almen sprogforståelse (AP)

Torsdag 28.10 1.g overgangsdag fra G-hold til studieretningsklasse

Fredag 29.10 Caféfest

NOVEMBER

Mandag 1.11 Din første dag i din nye studieretningsklasse

Onsdag 3.11 Operation Dagsværk

Fredag 5.11 Operations Dagsværk-café

Uge 45-46 1.g højskoleophold i 4 dage

Fredag 12.11 Syng-spis-snak

Fredag 19.11 Temafest

Onsdag 24.11 Bordtennisturnering

Fredag 26.11 Spilcafé med juletræ og julebanko

DECEMBER

Onsdag 1.12 Edible Cinema

Fredag 3.12 FF1 forløb: Lommefilm om alkohol

Onsdag 15.12 Bumperball

Fredag 17.12 Caféfest

Tirsdag 21.12 Juleafslutning i alle klasser med teamlærere og derefter fælles i aula



  
COMPUTER
Vi forventer, at du til daglig har en computer med til undervisningen. Skolen har et velfungerende 
trådløst net.

EGENBETALING FOR KOPIER OG SCAN
Du skal betale 600 kr., som skal dække for kopier og scannede tekster alle tre år. Beløbet betales også 
senest den 12. august via MobilePay på telefonnummer: 937578 eller via netbank til reg.nr. 0216 konto 
4069206069. Husk at skrive dit fulde navn + ”kopier”. Du kan desuden på nogle studieretninger komme 
ud for, at du skal købe licens til et matematikprogram (pris: ca. 180 kr. om året). Din matematiklærer vil 
orientere dig nærmere efter skolestart. 

EGENBETALING FOR DE TO HØJSKOLEOPHOLD
I uge 34 skal alle 1.g’ere på højskoleophold i en uge. I er fordelt rundt på otte højskoler, og vi har 
sammensat et fantastisk program til jer. Formålet er, at I lærer hinanden og jeres lærere rigtig godt at 
kende, og at I får en god start på gymnasieuddannelsen. Når du kommer i din studieretningsklasse i 
november, skal du igen på højskole - denne gang med din studieretningsklasse. De to ophold til-
sammen koster i elevbetaling 800 kr. Pengene går til mad og aktiviteter. Størstedelen af opholdene 
er nemlig betalt af A.P. Møller Fonden, der støtter vores profil. Beløbet betales senest den 11. august 
via MobilePay på telefonnummer: 937578 eller via netbank til reg.nr. 0216 konto 4069206069. Husk at 
skrive dit fulde navn + ”højskole”.

FERIE-, ÅRSPLAN & STUDIE-ORDENSREGLER
 
Gymnasiets ferie- og årsplan og skolens studie-ordensregler finder du på skolens hjemmeside. 
 

FORÆLDREMØDER
A. Det første forældremøde er en orientering om studieretningsvalget – mandag den 20. september 
2021. Her kan du og dine forældre høre om fagene, inden du skal vælge studieretning.
B. Forældremøde i februar 2022, hvor forældre inviteres til at møde klassen og dens teamlærere.  Mere 
information herom følger senere.
C. Mandag den 14. marts, 2022 afholdes elev- og forældrekonsultation, hvor du og dine forældre kan 
drøfte det faglige standpunkt med faglærerne. Du vil modtage mere information herom senere.
 

PRAKTISK



  
 

KOMMUNIKATION MED SKOLEN
 
Al kommunikation mellem lærere og elever foregår via skolens intranet Lectio. 
Kontakt med din studievejleder sker i studievejlederkontoret 1A-6, via Lectio eller på telefon. Deres 
kontaktoplysninger står på skolens hjemmeside og i Lectio.
Forældre kan kontakte skolen på mail: mail@frederiksberggymnasium.dk eller på telefon: 38200410

PERSONOPLYSNINGER 
 
Som led i din skolegang vil Frederiksberg Gymnasium behandle en række personoplysninger om dig, 
eksempelvis kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Behandlingen sker 
som led i Frederiksberg Gymnasiums elevadministration. Behandlingen vil ske i overensstemmelse 
med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende personda-
talovgivning. På Frederiksberg Gymnasiums hjemmeside kan du læse mere om retningslinjer for de 
registreredes rettigheder. Se https://frberg-gym.dk/datasikkerhed/.
  

SYGDOM 
Lider du af en sygdom, der enten kan kræve akut behandling som f.eks. astma, sukkersyge eller andre 
sygdomme, eller der kræver en særlig hensyntagen fra dine omgivelser, beder vi om, at du oplyser 
det via e-mail mail@frederiksberggymnasium.dk inden skolestart, så vi kan være forberedt på at mod-
tage dig så godt som muligt. 

UNGDOMSKORT
 
Med et Ungdomskort kan du rejse billigt mellem din bopæl og dit uddannelsessted  samt i det takst-
område/den zonegruppe, du bor i. Kortet er personligt og koster pt. kr. 390,- pr. mdr. Du kan bestille 
ungdomskortet på www.ungdomskort.dk 

Hvis du af en eller anden grund ikke vil bruge din plads, vil vi bede dig om at skrive det til skolen så hur-
tigt som muligt af hensyn til de mange elever, der ikke er blevet optaget på Frederiksberg Gymnasium. 
Du skal også skrive til fordelingsudvalgets mail: Genbehandlingssager.center-for-regional-udvikling@
regionh.dk.

PRAKTISK (FORTSAT)

 


