
Forældre’kalender’ 1.g/1.HF 1. semester 2022 

 
Tirsdage i 4. modul er ’møde-modul’ – her vil lærerrådsmøder, lektiecafé, læseværksted, masterclass, studiemoduler 
med tutorer etc. være placeret. Det er derfor vigtigt ikke at lægge arbejde ol. i dette tidsrum, da begivenhederne (som 
oprettes løbende) oftest er obligatoriske, men ikke er skemalagt før kort tid før afholdelsen. Begivenheder der er særligt 
interessante for forældrene, er markeret med fed. 

 
Dette sker i grundforløbet:  
Uge 32:   
Ons. 10/8: Skolestart 1.g og 1.HF  
Tors. 11/8: Skolestart 2.g, 3.g og 2.HF - 1.g tilkendegiver ønske om andet 2. fremmedsprog til afprøvning (Ex 
Spr. = det sprog eleven ikke har haft i folkeskolen) 
Fre. 12/8: Introarrangement 1.g og 1.HF (i Asserbo Slotsruin) med afsluttende fællesspisning.  
  
Uge 33:  
Tirs. 16/8 - Studiemodul med tutorerne i 4. modul og valg til elevråd i alle klasser.  
Fre. 19/8 – Tilmeldingsfrist for studieretnings-forældremøde (1.g) 
 
Uge 34: 
Tirs. 23/8 – Konstituering af elevråd/1. elevrådsmøde i 4. modul og opstart af lektiecafé (primært mat) 
 

Uge 35:   
Almindelig undervisning 
  
Uge 36:  
Tirs. 6/9 – HF-dag for 1.HF 

Fre. 9/9: Introfest - Vi vil meget gerne opfordre til at forældrene hjælper til med at arrangere fællesspisning 
for (grundforløbs)klassen inden introfesten, så klassen kan følges til fest og har haft mulighed for at hygge 
socialt inden arrangementet.  
  
Uge 37:   
Ons. 14/9: Kl. 19: Studieretningsforældremøde med studieretningsboder (1.g) – Intro til frivillig skitur i uge 
10 
Fre. 16/9 – undervisningen slutter kl. 12 grundet Kollegadag for lærerne.    
  
Uge 38:  
Almindelig undervisning 

 
Uge 39:  
Ons. 28/9 - Matscreening 1.g i 3. og 4. modul og Trafik-fællestime for 1.HF (og 2.g) 
 

  
Uge 40:   
Man. 3/10: Studieretningsorientering (SO) i 2. og 3. modul (1.g) 
Tirs. 4/10: SO i 3. og 4. modul (1.g) 
Ons. 5/10: SO i 2. og 3. modul (1.g) 
Tors. 6/10: SO i 2. og 3. modul (1.g) 
Fre. 7/10: Sidste frist for studieretningsvalg (1.g) senest kl. 12 i Lectio 
  
Uge 41:  
Almindelig undervisning 

  



 
Uge 42:  
Skemafri  
  
Uge 43:  
Fre. 28/10 – Offentliggørelse af tidspunkter for NV-eksamen (1.g) kl. 12. 
Elevevaluering af fagene for HF  
  
Uge 44:  
NV-eksamen i 1.g i løbet af ugen 
Offentliggørelse af karakterer (i Lectio) for 1.g kreative fag samt HF. 
Fre. 4/11 – AP-eksamen (1 time skriftlig) for alle 1.g-klasser.  
  
Uge 45:  
Man. 7/11 – Studieretningsintro-dag (1.g) – teambuilding med teamlærerne.  
  
Uge 46: (Rengøring i kantinen man-ons og fre: 1p) 
Almindelig undervisning 

  
Uge 47: (Rengøring i kantinen man-ons og fre: 1q) 
Tirs. 19/11 - Studiemodul med tutorerne i 4. modul 
 
Uge 48: (Rengøring i kantinen man-ons og fre: 1x) 
Man. 28/11: Musical  
Tirs. 29/11: Musical  
Ons. 30/11: Musical -generalprøve 
Tors. 1/12: Musical-forestilling kl. 19:30 
Fre. 2/12: Musical-forestilling kl. 19:30 
Lør. 3/12: Musical-forestilling kl. 14. 
  
Uge 49-50: 
Almindelig undervisning 
 

Uge 51:  
Ons. 21/12: Juleafslutning 9-11 
  
Uge 52 og Uge 1 2020:  
Juleferie (1. skoledag ons 4/1-2023)  
 
 
Alle klasser har, i et par uger i løbet af året, ansvaret for oprydning og rengøring af kantineområdet man-ons 
og fredag – husk at melde dig på, hvis det er din uge, når din teamlærer kommer med sedlen – OG RYD I 
ØVRIGT OP EFTER DIG SELV, SMID SKRALD UD (HUSK AFFALDSSORTERING).  
 
Der er ikke meget direkte kommunikation mellem skole og forældre. Vi opfordrer derfor til, at forældre 
hører deres børn om hvad der sker på skolen – forældre kan ikke få adgang til Lectio uden at gå gennem 
barnets log-in, så kig gerne sammen med jeres barn/børn (skema, lektier, kommunikation ml. elev og barn, 
karakterer- og eksamens-offentliggørelse etc. sker primært gennem Lectio).  
 

 


