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Velkommen til Frederiksværk Gymnasium og HF.
Vi vil gerne give dig den bedst mulige start på Frederiksværk Gymnasium og HF. Derfor begynder
skoleåret med et særlig program de første tre dage. Her vil du opleve skolen fra forskellige vinkler
og lære de øvrige elever på din årgang at kende.

Den første skoledag er onsdag d.15. august, hvor du skal møde kl. 09.00-12.00

Kørselsgodtgørelse: du kan læse mere om kørselsgodtgørelse på ungdomskort.dk
SU – du kan læse mere om SU på su.dk

De 3 første skoledage:
Onsdag d.15/8
Kl.09.00- 09.15 Dagen starter med en kort velkomst ved rektor Johnny Simonsen i skolens kantine.
Kl.09.15- 12.00 Introduktion og orientering sammen med jeres teamlærerne i grundforløbet. I vil
her få en række praktiske informationer herunder kort blive introduceret til skolens
intra-net samt grundforløbet frem til 1.november.
I løbet af formiddagen kommer jeres elevtutorer forbi og præsenterer sig.
Torsdag d.16/8
08.15 - 09.00 Morgenmad med elevtutorer.
09.00 Almindelig undervisning efter skemaet.

Fredag d.17/8
08.00- ca.13.30
Fælles introduktionsarrangement for alle nye elever på skolen. Vi mødes på skolens parkeringsplads
og kører derefter samlet i bus til Asserbo slotsruin. Dagen bliver fyldt med hyggeligt socialt samvær
og teambuildingøvelser i skoven. Den første skoledag vil I modtage flere informationer om dagens
indhold.
Vi ser frem til at møde dig og håber, at du får nogle gode studieår hos os.

God sommerferie og på gensyn d.15. august.
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Frivilligt tilbud i matematik i dagene d.13. og 14. august begge dage fra kl. 10-14.
Hvis du har brug for at få styrket dine matematikfærdigheder og har karakteren 4 eller derunder
med fra folkeskolen, så er dette tilbud måske noget for dig. I givet fald kan du tilmelde dig til lektor
Claus Eskildsen på følgende mail : ce@adk.dtu.dk senest d.7. august:

En uge inden skolestart vil du modtage en SMS med login-information til skolens forskellige ITsystemer. Bl.a. vil du få information om, hvordan du gratis kan downloade Microsoft Office til din
computer.
Har du lyst til at smugkigge lidt på skolens liv, kan du finde vores officielle facebook side her:
https://www.facebook.com/FrederiksvaerkGymnasiumogHF.officiel

Har du brug for at kontakte en studievejleder inden skolestart, kan de kontaktes via skolens telefon
eller direkte på mail studievejledning@fvgh.dk. Du kan læse mere om sikker kommunikation med
Frederiksværk Gymnasium og HF på denne side :
http://www.fvgh.dk/sites/default/files/uploads/sikker_digital_kommunikation_med_fvgh__til_hjemmesiden_0.pdf

I linket herunder kan du orientere dig om den behandling af persondata som Frederiksværk
Gymnasium og HF kan få brug for at foretage i forbindelse med din skolegang:
http://www.fvgh.dk/sites/default/files/uploads/orientering_elever_foraeldre_databehandling_fvgh.p
df
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