
  
KÆRE NYE FG’ER 

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

Læs her om din første skoledag, den første tids introduktionsforløb og om grundforløbet,  
som strækker sig til fredag den 28. oktober.

VELKOMMEN

DE FØRSTE SKOLEDAGE

På din første skoledag ONSDAG D. 10. 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. 11. 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 22. til den 25. august 2022 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 SILKEBORG HØJSKOLE Heidi Larsen LA
Fredda Galea FG

Julie Melchiorsen 
Kian Petersen 

G2 RØNDE HØJSKOLE Liv Schultz LIV
Torsten Tranum TT

Amanda Snoghøj 
Sebastian Siemonsen

G3 KALØ HØJSKOLE Elzbieta Pedersen EP
Joachim Ohrt Fehler JO

Lenke Rónyai 
Adam Hayajneh 

G4 BORNHOLM HØJSKOLE Malene Voetmann MV
Liisa Manis LM

Jonathan Thymark 
Bastian  Sørensen 

G5 ASKOV HØJSKOLE Maja Aasted MA
Morten Stoklund ML

Alma Godiksen 
Xenia Strauss

G6 VALLEKILDE HØJSKOLE Kim Vedel KP
Nanna Christensen NC

Emma Vallentin 
Sophie Frederiksen

G7 BRENDERUP HØJSKOLE Fritz Ziegler  FZ
Mathias Havelund MH

Axel Kræmer 
Frederik Adlercreutz

G8 GRAM HØJSKOLE Søren  Christiansen SC
Karl Christensen KC

Emmeline Andersen 
Kishichiro Kræmmer



  
GRUNDFORLØBET PÅ FG 
Grundforløbet er en betegnelse for dine første måneder på gymnasiet. Det varer til slutningen af okto-
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

På FG omfavner, rummer 
og passer vi på hinanden  
- gymnasietiden er ikke  
et individuelt kapløb.

AMALIE & YRSA 
Profilelever fra FG

  
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 8.8 Særligt velkomstmøde for 1.g’ere og forældre

Onsdag 10.8 Velkomst i aula. Mød din klasse, dine teamlærere og tag på velkomstcruise med dine tutorer

Torsdag 11.8 Kursus i skolens intranet, Lectio – med tutorer og teamlærere

Fredag 19.8 Fredagsbar

Mandag 22.8 - torsdag 25.8 Højskoleophold G-hold

Fredag 31.8 IFA bordtennisturnering

SEPTEMBER

Tirsdag 6.9 Udvalgsbazar - mød alle vores udvalg

Fredag 9.9 Fællesskabsdag for alle skolens elever og fredagsbar

Tirsdag 13.9 Minigolfturnering

Torsdag 15.9 Musikbanko

Mandag 19.9 Matematikscreening og 1.g forældremøde om studieretningsvalget

Fredag 23.9 Høstfest

Mandag 26.9 - onsdag 28.9 Samtale med teamlærere om dit studieretningsvalg en af disse dage

OKTOBER

Mandag 3.10 1.g studieretningsvalg

Torsdag 6.10 Kreacafé

Fredag 14.10 Prøve i almen sprogforståelse (AP), tøjbyttemarked og fredagsbar

Uge 42 EFTERÅRSFERIE

Mandag 24. – onsdag 26.10 Prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) en af disse dage

Torsdag 27.10 FIFA-turnering

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

Mandag 31.10 Studieretningsdag 1: Teambuildingsdag

NOVEMBER

Onsdag 2.11 Studieretningsdag 2: Teambuildingsdag

Fredag 4.11 Operations Dagsværk-fredagsbar

Tirsdag 8.11 Studieretningsdag 3: Teambuildingsdag og USA-valgevent

Fredag 11.11 Velkommen i din nye 1g-fredagsbar

Fredag 18.11 Temafest

Tirsdag 22.11 FG ser VM sammen

Tirsdag 22.11 – torsdag 24.11 Teaterkoncert

Fredag 25.11 KM1: Lommefilm/Kræftens Bekæmpelse om alkohol. Spilcafé med juletræ og julebanko

DECEMBER

Torsdag 8.12 Syng, spis og snak

Torsdag 15.12 Edible Cinema

Fredag 16.12 Fredagsbar

Tirsdag 20.12 IFA Bumperball

Onsdag 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
I uge 34 skal alle I 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. Højskoleopholdet koster 600,00 kr. Betalin-
gen dækker transport, mad, ophold og aktiviteter på højskolen. 

Derudover opkræves dækning af kopiering, scanning, print, CopyDan afgift på 400,00 kr. for alle tre år.  

Beløbet på sammenlagt 1.000,00 kr. vil blive opkrævet i begyndelsen af  august 2022 og betalingen 
sker på platformen GymElev, som man kan tilgå via skolens hjemmeside: 
www.frberg-gym.dk/elevindbetaling-til-studieture-hoejskole-print-fester

FERIEPLAN & STUDIE-ORDENSREGLER
 
Gymnasiets ferieplan og skolens studie-ordensregler finder du på skolens hjemmeside. 
 

FORÆLDREMØDER
A.  
Det første forældremøde er en orientering om studieretningsvalget – mandag den 19. september 2022. 
Her kan du og dine forældre høre om fagene, inden du skal vælge studieretning. 

B.  
Det såkaldte Girafmøde i januar 2023, hvor forældre inviteres til at møde klassen og dens teamlærere.  
Mere information herom følger senere.

C.  
Mandag den 13. marts, 2023 afholdes elev- og forældrekonsultation, hvor du og dine forældre kan 
drøfte dit 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: 3832 0410.

PERSONOPLYSNINGER 
 
Som led i din skolegang vil Frederiksberg Gymnasium behandle en række personoplysninger om dig, 
eksempelvis kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Det sker som led i 
Frederiksberg Gymnasiums elevadministration i overensstemmelse med god databehandlingsskik og 
i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
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 
(også psykiske) sygdomme, 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 modtage 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. 395,- 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)

 


