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SAMMENHOLDET, WOW!!

1.G’ER – FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE

“
Velkommen til Horsens Gymnasium & HF, afdeling Højen.

Horsens Gymnasium & HF er et godt sted at lære og et godt sted at være. 
Det vil du opleve allerede fra dag ét. Du kan se frem til tre udviklende, 
udfordrende og uforglemmelige år – hvis du selv vil.
At begynde i gymnasiet kan være en stor forandring fra grundskolen, og du 
har sikkert mange spørgsmål på forhånd. Hvad skal der ske på første skole-
dag? Hvordan bliver jeg rystet sammen med mine nye klassekammerater? 
Hvordan foregår undervisningen?
Med denne pjece håber vi at kunne besvare de fleste af dine spørgsmål – og 
dermed give dig en endnu bedre start på din gymnasietid.
Hvis du eller dine forældre har yderligere spørgsmål, er I meget velkomne 
til at kontakte skolen.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Flemming Steen Jensen, rektor

Kære nye elev 
og forældre



4 5

Vi mødes første gang mandag den 10. august. Dagen forløber således: 

Kl. 9.30: MODTAGELSE
Du og dine klassekammerater bliver modtaget udenfor ved skolens hovedind-
gang af jeres teamlærere og tutorer. Tutorerne vil bære kasketter og have skilte, 
der matcher med din klasses navn og farve, så du tydeligt kan se, hvor du skal 
gå hen.

Kl. 9.55-10.45: VELKOMST
Alle elever mødes i skolens fællesområde. Der er afmærkede pladser til hver 1.g 
klasse.

Kl. 10.45-11.00: JUICE OG BOLLER
Det foregår i klasselokalerne.

Kl. 11.00-11.30
Tutorerne giver jer den første rundtur på skolen.

Kl. 11.30-11.55: FROKOSTPAUSE
I kantinen kan du købe varm mad, sandwich, boller, frugt, salat mv. til fornuf-
tige priser.
Spisning foregår i kantineområdet og ikke ude i fløjene eller i klasselokalerne.

Kl. 11.55-13.25: KLASSETIME MED TEAMLÆRERE OG TUTORER
I mødes igen i klasselokalet, hvor jeres teamlærere og tutorer giver jer en række 
praktiske informationer – og så skal I for alvor til at lære hinanden at kende.

Kl. 13.35-15.10: UNDERVISNING EFTER SKEMAET 
Husk din computer.

FØRSTE SKOLEDAG

“

DET VAR DEN BEDSTE MÅDE JEG ER BLEVET
MODTAGET PÅ EN SKOLE NOGENSINDE.
1.G’ER – OM 1. SKOLEDAG

GRUNDFORLØBSKALENDER

10. august:   Skolestart kl. 9.30 for alle 1.g klasser

20. august:   Sleepover

21. august:   Idrætsdag

24.-25. august:  Fotografering

31. august:   1.g-forældreaften kl.19-21

4. september:  1.g fest

6. oktober:  Sidste frist for valg af studieretning

12.-16. oktober:  Efterårsferie

21.-23. oktober: NV-eksamen

30. oktober:  AP-eksamen
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Din første tid på skolen

EKSKURSION TIL VADEHAVET

I uge 46 skal I på ekskursion for at lære de andre i studieretningsk-
lassen bedre at kende. Hytteturen foregår på Ribe vandrerhjem, hvor 
I skal overnatte en enkelt nat.
Turen vil have både et fagligt indhold og et socialt indhold og måske 
også være lidt udfordrende, da vi skal ud på vaden for at samle 
østers, som vi bagefter griller og spiser.
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“
JEG ELSKER HORSENS GYM, OG JEG VIL

IKKE GÅ ANDRE STEDER END HER.

1.G’ER - FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE

Grundforløbet

1.g starter med et fælles introducerende grundforløb, som kører 
frem til uge 44. I uge 45 starter du på studieretningsforløbet, som 
varer 2 år og 9 måneder. I grundforløbet får du en række fag, som 
du allerede kender, nemlig dansk, idræt, engelsk, samfundsfag, 
matematik og sprog. Disse fag fortsætter du med i studieretnings-
forløbet. I grundforløbet vil du også møde to nye fag: Naturvi-
denskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP). 

NV præsenterer dig for naturvidenskabelige fag som biologi, 
bioteknologi, naturgeografi, geovidenskab, kemi og fysik. Du 
lærer om fagenes fællestræk, f.eks. metoder og modeller, og du 
får indblik i, hvordan naturvidenskaben har påvirket samfundet. I 
både laboratoriet og ude inaturen kommer du til at lave spændende 
eksperimenter. 

Du skal i alt have to NV-forløb. Du afslutter NV med en mundtlig 
eksamen. 

AP giver dig et solidt fundament for at arbejde med sprog. Her får 
du en fælles introduktion til sprogfagene, og du skal arbejde med 
f.eks. kommunikation, grammatik og sproghistorie på tværs af fa-
gene. I AP møder du også latin, og du vil opleve, hvordan latin kan 
gøre det lettere for dig at lære det faglige grundstof. AP afsluttes 
med en skriftlig eksamen. 

UNDERVISNING
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PRAKTISK

“

DET FAGLIGE NIVEAU OG ARBEJDSENGAGEMENTET I 
KLASSEN ER LANGT BEDRE END FORVENTET
1.G’ER – OM SKOLESTART

Hverdagen på 
Horsens Gymnasium & HF

BØGER får du udleveret af dine faglærere. Du kvitterer med din underskrift på, at du har 
modtaget de pågældende bøger, og du skal selv aflevere dem igen i Bogbixen, når du bliver 
bedt om det.

COMPUTEREN er et meget vigtigt arbejdsredskab i undervisningen. Derfor forventer vi 
også, at du har én med i skole hver dag. Du kan få gratis adgang til hele Office-pakken.
Vær opmærksom på, at Chromebook ikke virker som IT-redskab på Horsens Gymnasium & 
HF, idet den ikke understøtter de programmer, vi bruger.

FRAVÆR – alt fravær registreres, og du skal huske at skrive årsag til fravær i Lectio (se 
nedenfor under Lectio). Også manglende skriftlige afleveringer registreres som fravær. Vi er 
meget opmærksomme på fravær, og du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) vil blive 
kontaktet, hvis der opstår problemer. Se også skolens studie- og ordensregler på skolens 
hjemmeside.
Er du syg i længere tid, skal du meddele det til skolen.

KARAKTERER gives to gange om året i 1.g. Standpunktskarakter i januar/februar og 
årskarakterer i maj-juni.

LEKTIECAFÉ er en mulighed for hjælp til dansk, sprogfag, samfundsfag samt de natur- 
videnskabelige fag. Her står faglærere parat til at hjælpe, f.eks. med skriftlige opgaver og 
projekter. Når skoleåret begynder, får du nærmere information om tidspunkterne.

LOMMEREGNER – køb ikke en lommeregner på forhånd. Måske er den for dyr eller ikke 
god nok.

UNDERVISNINGEN foregår i moduler på 90-95 minutter fra kl. 8.00 til kl. 15.10.

EGENBETALING
UNDERVISNINGSMATERIALE

For elever på Horsens Gymnasium & HF vil der være en mindre egenbetaling for under-
visningsmateriale.

Skolen stiller en række elektroniske tjenester og software til rådighed for eleverne, bl.a. 
online-ordbøger og matematikprogrammer. Selvom meget arbejde foregår på computeren, 
vil eleverne dog stadig modtage en del printet materiale fra lærerne. Desuden har eleverne 
mulighed for selv at printe på skolen

For at kunne opretholde dette tilbud om printet materiale skal eleverne betale 300 kr. pr. år. 
Beløbet opkræves samlet via Safeticket, så cirka en måned efter skolestart betaler 1.g’erne 
900 kr.
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MAD OG DRIKKE

ADMINISTRATION

UDEN FOR SKOLETID

STUDIESTØTTE

RÅD OG FORENINGER 

AUTOMATER med koldt vand fndes ved kantinen og ved N-fløjen.

KANTINEN er åben hele dagen. Her kan du købe dagens varme ret, sandwich, boller, salat, 
frugt, snacks, varme og kolde drikke mv.

MIKROOVNE fndes ved N-fløjen og ved kantinen.

SPISNING foregår i kantineområdet og ikke ude i fløjene og klasselokalerne.

DIONYSOS er Højens festforening. Dionysos arrangerer fredagscaféer og elevfester. 

ELEVRÅDET består af repræsentanter fra hver klasse. I begyndelsen af skoleåret får din 
klasse besøg af et medlem af elevrådet, der vil fortælle om rådets arbejde – og hvilke ting, 
de har fået gennemført.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er du berettiget til i det første kvartal, efter at du er fyldt 18 
år. Den skal søges elektronisk – har du spørgsmål, kan du henvende dig på kontoret.

STUDIEKORTET får du udleveret på kontoret i starten af september.

STUDIEVEJLEDERNE har hver især en række klasser knyttet til sig. Skolen har tre
studievejledere: Anne Toftild, John Pedersen og Simon Buchhave. Du kan altid kontakte din 
studievejleder på mail, på studievejledningskontoret i B-fløjen eller over Lectio.

“BOGBIXEN” er åben hver dag og bestyres af Marianne Berendsen. Al bogaflevering 
foregår der. Du kan også få udleveret bøger i Bogbixen, hvis du var fraværende, da de blev 
udleveret af faglæreren. ”Bogbixen” har åbent i alle frikvarterer til og med frokostpausen. Du 
kan kontakte Marianne på 76 26 15 18.

KONTORET er åbent fra 7.30- 14.00 mandag, tirsdag og torsdag og fra kl. 7.30-12.00 ons-
dag og fredag. Her, hos sekretærerne Pernille Fassing og Lise Konge Caspersen, henvender 
du dig, hvis du har spørgsmål.

LECTIO er skolens studieadministrative system. Det er her, du fnder dit skema, dine lektier 
og dine opgaver, karakterer og en række andre ting. Du skal tjekke Lectio dagligt, især dit 
skema. Du får et personlig log-in samt en introduktion til systemet, når skoleåret begynder.

Her er et udpluk af de efter-skoletid aktiviteter, vi forventer at udbyde næste år.

FREDAGSCAFÉER OG FESTER vil blive holdt løbende igennem skoleåret.

FRISPORT er sjov sport med gode kammerater. Vi kan tilbyde dig en bred vifte af
sportsaktiviteter, fx fodbold, badminton, løbeklub, håndbold, yoga og ”Kom i form med 
Helge og Gorm” (puls og styrketræning).

SPROGCERTIFIKATER på højt niveau i både engelsk og tysk, er også en mulighed. Et 
Cambridge Certifcate in Advanced English eller et Goethe-certifkat kan du få via kurser 
efter skoletid.

TALENTER har særlige muligheder bl.a. i form af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), 
som er et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever.

SUBUNIVERSITY er et projekt, hvor udvalgte gymnasieelever fra ikke-akademiske hjem 
deltager i et mentorforløb på Aarhus Universitet.



Vi ses på Horsens Gymnasium & HF
– og følg os på Facebook

Horsens Gymnasium & HF
Afdeling: Højen 1, 8700 Horsens
Telefon 76 26 15 00
www.horsens-gym.dk

KONTAKTER:
Rektor Flemming Steen Jensen
Vicerektor Henriette Hartoft Andersen
Sekretær Pernille Fassing
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