Brobygning på Helsingør Gymnasium, efterår 2018
I uge 44, 45, 47 eller 48 får du mulighed for at opleve hverdagen som gymnasieelev

I gymnasiet har alle elever – uanset studieretning – både naturvidenskabelige fag, matematik, sprog,
samfundsfag, humanistiske fag (fx historie, religion og oldtidskundskab) og kreative fag. I vil møde
en stor del af gymnasiets fag, så I kan fornemme, hvad uddannelsen indeholder. Brobygning er et
led i den vejledningsproces, som I bliver tilbudt for at kunne træffe jeres valg om
ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse på det bedst tænkelige grundlag. Så det vil vi prøve at
give jer!
Udover at møde gymnasiets fag, vil I også skulle til morgensamling med skolens øvrige elever og
have besøg i jeres ”klasse” af to elevambassadører, som vil vise jer rundt på skolen og fortælle jer
om deres hverdag som gymnasieelever på Helsingør Gymnasium. Endelig vil I få besøg af en
studievejleder, som vil fortælle jer om Gymnasiet generelt og mere specifikt om HG’s
studieretningstilbud.
På Helsingør Gymnasium er skemaet delt op i store moduler og jeres skema er planlagt indenfor
følgende lektioner:
1. lektion
2. lektion
3. lektion
Evaluering

08.10 – 09.45
10.00 – 11.35
12.05 – 13.40
13.45 – 14.00 den sidste undervisningsdag på HG.

Praktisk information:

Hvis I kommer med offentlig transport, skal I være opmærksomme på, at der går en bus fra
Helsingør Station kl. 8:01 direkte til skolen: Bus 801A (retning Prøvestenscenteret).
Skolen har en kantine, hvor man kan købe mad, men I er naturligvis også velkomne til at tage mad
med selv. I skal også huske at medbringe papir og blyant og gerne computer allerede første dag!
Hvis I skulle blive syge, skal I hurtigst muligt ringe til skolens kontor på 49 22 41 00. I vil blive
fraværsregistrerede, og vi vil melde tilbage til jeres skole, hvis I ikke er dukket op.
Den første dag I kommer, mødes vi i skolens kantine kl. 8.10. Den finder man ved at gå ind i
skolegården og til venstre og ned ad trappen, eller man kan gå fra parkeringspladsen direkte derned
via trappen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Helsingør Gymnasium.
Med venlig hilsen
Claus Corneliussen, vicerektor

