Velkommen til Helsingør Gymnasium
Eftermiddagens program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Velkomst
Dannelse og uddannelse på HG
Introforløbet
Grundforløbet
Valg af studieretning
Rammer, regler og gode råd ifm nye roller
Covid-19
Mulighed for spørgsmål

Dannelse og uddannelse på HG
Fra grundskole til gymnasium
- at blive klog på HG
Hovedformålene med stx: almendannelse og studiekompetence
1. Fag og faglighed: det almendannende og det studieforberedende
2. At finde en retning: karrierelæring og læring for livet
Hvad er særligt ved HG?
HG’s værdier:
1.
2.
3.
4.

Nysgerrighed
Ansvarlighed
Fællesskab
Ambition

Introforløb
Mødetid: Onsdag d. 11. august kl 9:00 i skolegården
Tutorerne og CLC tager godt imod jer
3-dags introduktion til HG:
• Sociale lege ved tutorer fra 2. og 3g
• Klasserumskultur og studieadfærd med kontaktlærere
• Vores værdier og kultur på HG
• Intro til Les Lanciers
• IT, digital dannelse og elevrollen på HG med ledelsen
• Teambuilding, skovtur med opgaver og caféaften fredag

Grundforløbet (første 3 mrd.)
I er fordelt på 8 grundforløbsklasser frem til fredag d. 5. november
Grundforløbet introducerer til gymnasiets fagrække samt livet på
gymnasiet
Fagene på stx i grundforløbet: dansk, engelsk, matematik,
samfundsfag, idræt, 2. fremmedsprog, kunstnerisk fag samt
naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)
Afsluttende prøver i NV/AP i oktober/november
Grundig introduktion til og valg af studieretning

Valg af studieretning
Inden efterårsferien skal I vælge studieretning.
- Frist: 7. oktober 2021
Information og vejledning:
- SR-fagboder
- SR-præsentationer: 2 obligatoriske, 2 valgfrie
- Vejledning af kontaktlærere/studievejledere og elever fra
2g/3g
- Fyraftensmøde for forældre mandag d. 4. oktober 2021
Nye studieretningsklasser: Mandag d. 8. november 2021
Nyt introforløb til november og hyttetur med den nye
studieretningsklasse

Rammer, regler og gode råd
Studie- og ordensregler: et fælles grundlag bygget på gensidig respekt og klare
roller
Telefoner og computere: Ingen telefoner i undervisningen (Mobilhotel) - computeren
styres af læreren
Fester, caféaftener og alkoholkultur på HG: Eleverne i centrum, alkoholpolitik og
samarbejde med Fuld af liv (sammen med 22 andre gymnasier)
Røgfri skoletid fra og med i år
Vi er gode til at passe på hinanden på HG, og der er plads til alle som gerne vil tage
en stx-uddannelse
Fravær - gymnasiet er fuldtidsbeskæftigelsen, men man kan ikke være 2 steder
Ferie er noget, der holdes i ...ferierne

Ny elevrolle
At finde plads i nye fællesskaber: klasse, årgang og skole og de mange frivillige tilbud efter skole
Undervisning fra 8:10 - 15:25 og dertil kommer 2-3 timers
hjemmearbejde (lektier og skriftligt arbejde)
Skriftlighedskulturen: Skriftligt arbejde og lærernes
evaluering af skriftligt arbejde. Nye evalueringsformer.
Fritidsarbejde og balancen ift at være fuldtidselev

Ny elevrolle: Gymnasielivet er også
sjov og ballade
Frisport, lektiecafé, studiekredse, kreative aktiviteter etc
HEA-elever, SGK, musiktalenter, Gym-Rock og sportsturneringer
Deltagelse i debatarrangementer og MUN med EG
HG-Musical
Caféaftener og gymnasiefester med plads til alle, herunder
X-fest og Gallafest

Ny forældrerolle
Myndiggørelse, støtte og kommunikation: På vej mod de 18 år
Fravær og gymnasieuddannelsen som en selvvalgt fuldtidsuddannelse:
Lectio som velsignelse?
Fyraftensmøde i oktober, forældrekonsultationer i 1.g, kontaktlærere og
gennemførelselsvejledere
Elever med særlige behov og vores forskellige muligheder for at yde
særlig støtte
Karakter, feedback, eksamen og karakterpres

Støtte og vejledning på HG
Hver GF-klasse har tilknyttet en studievejleder, en
læsevejleder og to kontaktlærere
Primær opgave: Støtte elevtrivsel og gennemførelse
● Vejledning om studieretninger og valgfag
● Støtte til tilegnelse af hensigtsmæssige studiemetoder,
arbejdsvaner og samarbejdsformer
● Mulighed for Specialpædagogisk Støtte (SPS)
● Samarbejde med lærere, læsevejledere, mentorkorps,
ledelse og forældre
● Samarbejde med eksterne partnere, ex. VUC Lyngby
med ordblindeundervisning og ekstra matematik

COVID-19
Fortsat opfordring til fornuftig afstand og hygiejne
Normal undervisning så længe det er forsvarligt
Ved smitte: Hel eller delvis overgang til virtuel undervisning
Sårbare elever: tal med din studievejleder og/eller ledelsen

Mulighed for spørgsmål
Spørg gerne
- og vi bliver her også efter arrangementet

