
VELKOMMEN! 

Informationsmøde om 
skolestart, grundforløbet og 
studieretningsvalg.  



På onsdag…

• I møder kl. 9 i aulaen.
• I er på velkomstcruise, 

fotograferes, møder teamlærerne
og ser hele skolen. 

• Dagen efter introduceres I til
Lectio og andre praktiske ting. Og
så begynder fagene…

• Lectio er nyt for os, så på forhånd
undskyld for fejl!
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Kompetent medborgerskab 
Gymnasiet møder højskolen

Vi vil…
• Styrke fællesskabet
• Skabe engagement og deltagelse i det faglige arbejde
• Arbejde med social innovation og løfte fælles medborgerskabsprojekter 

Det betyder for jer… 
• Aktiv deltagelse i både sociale og faglige engagementer 
• Ansvar og medbestemmelse
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Vi starter med et højskoleophold… 
Formålet er at lære hinanden at kende, at få startet på uddannelsen med engagement, 
åbenhed og nysgerrighed og at sikre, at alle har en stemme i fællesskabet!
Vi skal diskutere, hvad uddannelsen grundlæggende går ud på, og hvad dannelse er for jer. 
• 4 dage fordelt på højskoler i hele landet. 
• Både FG’s lærere og højskolelærere. 
• Masser af fysiske, sociale og faglige aktiviteter. 
• Tid til refleksion og samtaler.
Det er obligatorisk at deltage!
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Et par af højskolerne
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Lidt praktisk

• Der er mad og transport (tog/busser).
• Piger og drenge sover hver for sig. 
• Der er altid voksne til stede. 
• Der må ikke indtages nogen form for stimulanser.
• Mobiltelefoner kun ½ time om dagen (gisp!).
• Vi følger højskolernes regler og rammer (også mht. 

corona).
• Det koster 800,- pr. prs. for begge højskoler 

(vi er støttet af A. P. Møller Fonden). 
• Mobile Pay: 937578 Husk ”navn + hold + højskole” 

… vi glæder os HELT VILDT!
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Om 
grundforløbet

• 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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Fagene i 
grundforløbet
Et eksempel…. 
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GRUNDHOLD
fx G1

Dansk, 
Samfundsfag, AP 

og NV

Matematik
G1 + G2

Engelsk
G1 + G3

Idræt
G1 + G6



Hvorfor gør vi 
sådan? 

• 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 rigtigt valg af 
studieretning ud fra dine faglige 
interesser og evner. 

• Vi bytter ikke rundt på pladser i 
grundforløbet. 
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Hvordan vælger jeg 
studieretning? 

• Særlige studieretningsaktiviteter i fagene
• Portfolio til refleksioner over fag og arbejdsformer
• Studievejledning
• Samtaler med teamlærere
• Forældremøde mandag den 20. september.
• Vær åben for, at du måske har evner eller

interesser i en anden retning, end den du havde
forestillet dig. 

8/10/21 10



Højskoleophold 
igen i november

• Opstarten af studieretningsforløbet
sammen med lærere fra de centrale 
fag. 

• I uge 45 og 46– vi melder hurtigt ud. 

• Målet er at ryste klassen sammen og
få en fantastisk, faglig start på
studieretningen.

• Det er igen obligatorisk at deltage. 
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Det sociale liv på FG 

• Bogstavdag, Fællesskabsdagen og årgangsforestilling.  

• Caféer og fredagsbar efter skole med brætspil, mad eller
musik

• Valgaftener, sport, fællesspisning, teaterkoncert…   

• Caféfester, der slutter cirka kl. 22.00
• Klassiske fester med temaer

• Alle traditionerne på FG… 

Deltag – det er jer, der skaber fællesskabet!
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Udvalg på 
FG…

• Elevrådet
• Miljøudvalget
• Caféudvalget
• Festudvalget 
• Akvarieudvalget 
• FG-bloggen 
• Idræt for alle 
• Karmaudvalget
• Musikklubben
• Designudvalg
• Strikkeklub
• Morgensamlingsudvalg
• Madklub
• …?

I et udvalg er man med til at 
påvirke FG – i fællesskab med 
andre med samme interesser!
Udvalgene præsenteres på en 
udvalgsbazar i starten af 
skoleåret.
I kan selv komme med ideer til 
udvalg! 
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Corona er desværre
stadig aktuelt

• Sprit af og vask hænder!

• Hold afstand!

• Bliv hjemme, hvis du er syg!

Hvis du ikke er vaccineret: Tag ekstra
hensyn (mundbind, afspritning og afstand). 
Mange elever sendes hjem, hvis du bliver
syg. 

Hjælp os med at holde skolen åben: Bliv
vaccineret, eller test to gange om ugen.  
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• Reglerne hjælper os med at gøre plads til
alle. 

• Det er ikke længere tilladt at ryge/bruge snus 
i skoletiden. Heller ikke udendørs. 

• Vi lægger mobilerne helt væk I 1.g. 

Kom ned på kontoret, hvis I er I tvivl om noget. 



Lidt om at 
gå i 
gymnasiet… 

• 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. Tal med os, hvis noget går skævt. 

• Hold fokus på at lære noget – det er en 3-årig 
uddannelse, hvor I skal udvikle jer undervejs. 

• Regn med en lille lektie til hvert modul. 
• Særligt for efterskoleelever: Skiftet kan være svært. 
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Lidt 
praktisk…

• Brug vores kantine – dagens ret/sandwich koster
circa 25 kr. 

• Hvis I har ændringer til jeres oplysninger, så skriv til
vores hovedmail: 
mail@frederiksberggymnasium.dk

• Kopi/scan-penge: 600,- Mobile Pay: 937578 Husk 
”navn + hold + kopi” 

• Har I brug for særlig hjælp og støtte, så kontakt
kontoret. 

• Brug vores dygtige studievejledere: Ida, Joachim og
Christian. Det er derfor, de er der! 

• Følg os på Facebook og Instagram J
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Hvad så nu? 

• Elever – Mød jeres tutorer og
lærere!

• Det tager cirka 30 min. 
• Forældre: Bliv her, så svarer jeg

på spørgsmål fra salen.

VI SES PÅ ONSDAG J
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Spørgsmål 
og svar
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