
Velkommen 

ALLE nye elever



Skolestart

- Velkomst (PB - rektor)

- To uddannelser – en skole

- De bedste år af jeres liv☺

- Forventninger til elever og forældresamarbejde

- Fester og alkohol – flere forventninger om forældresamarbejde



Grundforløbet 10.8.22 – 4.11.22

 Introduktion til de fleste fag

 Almen sprogforståelse (AP) – afsluttes med skriftlig prøve

 Naturvidenskabeligt grundforløb – afsluttes med mundtlig prøve

 I afprøver jeres valgte 2. fremmedsprog og et andet sprog

 - introduktion til sproglig studieretning – og bekræftelse af valgt sprog

 De kreative fag – billedkunst – musik – mediefag 

 Studieretningsorienteringer (uge 40)

 Valg af studieretning (fredag i uge 40) 



Skolestart – med matematikøjne

Matematik i grundforløbet (SH – matematikvejleder)

- Brush-up kursus i slutningen af sommerferien

- Screeninger

- HF og STX



Skolestart –
på IT-

fronten
Uddannelsesleder 

Thomas Bo Jørgensen



N-spire



o Det er vigtigt at du har en computer med i skole hver dag ! 

o Brugte computere fungerer ganske fint. PC-ere fungerer bedst med 

systemer/netværk og print, Chromebooks fungerer ikke godt til skolebrug.

o En uge før skolestart modtager du SMS med brugeroplysninger og IT-

info.

o Hvis du ikke har modtaget SMS senest 8/8, så kontakt skolen (tj@fvgh.dk)

o Log herefter ind i lectio, og prøv at kigge lidt rundt. Du kan bl.a. finde dit 

skema og dine klassekammerater.

o Forbered dig herefter, ved at installere de programmer -, og logge på i de 

systemer, der er beskrevet i SMS, og link i SMS.

o Hent ”studiz” app til din telefon, log på med unilogin og opret en profil og 

upload et billede. Så er dit studiekort klar.

o Link til IT-opstartsbrev – som også kommer i SMS

mailto:tj@fvgh.dk
https://fvgh.dk/sites/default/files/uploads/elev_22.23.pdf?fbclid=IwAR01zNnO5PTRIy_xOEi7PQDOpNMNXZJ9xfApPnCe0zTaMIlT35Llepf5fUc


www.fvgh.dk

Find f.eks. Skolens strategi for digital 

dannelse her.

Eller på elevernes egen facebookside 

eller instagram (fvghelevgram)

Følg med i skolens liv på FVGH´s officielle hjemmeside og facebookside.

http://www.fvgh.dk/


Til alle kommende elever:

Har du modtaget en test-SMS i dag 

Hvis ikke, så sørg for at give os dit 

telefonnummer inden du går, så vi kan 

sende opstartsinfo til dig i ugen inden 

start.



Skolestart -

skema

MK - uddannelsesleder

Lectio: 

På skolens Lectio-platform kan du se dit
skema, månedskalender, karakterer, 
eksamensbegivenheder og meget andet. 

Langt det meste kommunikation mellem
skolen og elever foregår her. Det er meget
vigtigt at holde sig orienteret på Lectio 
DAGLIGT, da der hele tiden sker ændringer i
skemaet. Du kan købe en app til telefonen
(Lectio+), men vil du være helt sikker på, at du 
er med på de nyeste opdateringer, bør du åbne
Lectio på en computer. 

Det er KUN DIG der har adgang til Lectio, så
vil dine forældre kigge med, må de kigge dig 
over skulderen. 

Forældrekalender – tag en og hæng op på
køleskabet: her er der en oversight over første
semester med særligt interessante ‘forældre’-
pointer. 



At være ny 

elev
Anton – næstformand i elevrådet og 1.g´er

- Grundforløbsklasse

- Studieretningsklasse

- Røg og alkohol

- Tutorer

- Fællesskab, sammenhold og indflydelse

- Musical, lektiecafé og andet på tværs af klasser

- Asserbo-arrangement med fællesspisning 
(fredag d. 13/8 kl. 9:45-17)

- Introfest (fredag d. 9/9) – arranger at spise 
sammen, hvis I kan få overtalt nogle forældre 
☺.



Er der nogle svar I 

mangler?


