
 
                                                                               

        

 
 

Vi håber, at du vil få nogle gode og udbytterige år her hos os. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første skoledag 

Du skal møde på skolen mandag den 10. august 2020 kl. 9.00. 
Her vil du blive modtaget af introværterne, rektor vil byde velkommen, og du vil mødes med din nye 
klasse/grundforløbshold, som du skal følges med i de tre måneder grundforløbet varer. 
Introværterne har lagt et program for jer, så I får set skolen, lært hinanden lidt mere at kende, får udleveret 
bøger og meget mere.  
Introværter og teamlærerne vil sammen sætte dig ind i hverdagen på skolen. 
 
Dagens aktiviteter slutter senest kl. 15.00. 
Husk en stor taske til dine nye bøger.  

Introugerne 

De første par uger er der både planlagt almindelig undervisning og forskellige andre aktiviteter, som du vil 
høre mere om den første dag.  
 
Fredag den 14. august fra kl. 12.00 til ca. kl. 15.00 er der aktivitetseftermiddag, hvor alle de nye STX og HF 
klasser dyster mod hinanden. Husk at tage tøj med der er godt at være aktiv i og kan tåle at blive beskidt. 
Fredag den 21. august er der introfestivitas fra kl. 18.00 – 24.00. Vi ved endnu ikke præcist, hvilke restriktioner 
vi vil være underlagt i forbindelse med Covid 19, og ved derfor heller ikke præcist, hvordan vi kan hygge os 
sammen. Introværter og ledelse vil fortælle mere om dette arrangement i løbet af den første uge.  
Festligholdelsen er kun for alle jer nye elever, og vi håber, at du vil reservere denne aften, som plejer at være 
hyggelig og sjov.  
 
Med venlig hilsen og på gensyn til august. 

 

Introudvalget 

VELKOMMEN SOM ELEV PÅ  

HORSENS GYMNASIUM & HF 



 

Studentervænget 2  Højen 1 

8700 Horsens  8700 Horsens 

75 62 90 33  76 26 15 00    

info@horsens-gym.dk info@horsens-gym.dk   

 

 

 

Elevudgifter – STX - Studentervænget 
 

I løbet af det tre-årige STX-forløb er der en række udgifter, som eleverne selv skal betale. 

 

Undervisningsmateriale  

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 skal 1.g’erne betale 900 kr. 

 

Studierejser 

Elever på STX rejser på studietur i hvert skoleår. Her vil der også være elevudgifter: 

Årgang  Hvor   Hvornår  Pris 

1g  Hamborg  November 2020  900 kr 

2g  Destination i Europa Forår 2022  4000 kr 

3g  København eller Bruxelles Efterår 2022  900 kr eller 1500 kr 

 

Beløbene opkræves via Safeticket i god tid før rejsen. Studieturen i 1g (Hamborg) skal betales senest 2. no-

vember 2020. 

 

 

 

Thomas Lindved 

Uddannelsesleder 

  



Bogudlevering 

 

Du vil få udleveret bøger første skoledag. Din introvært vil give dig nærmere besked. 

 Ved udleveringen af bøgerne skal du skrive under på modtagelsen. 

 Tjek at den liste der medfølger bøgerne (kvitteringsliste) stemmer overens med de bøger, 

der bliver udleveret. Skriv under på kvitteringslisten.  

 Kvitteringen betyder, du hæfter for modtagelse af bogen. Bortkomne bøger skal erstattes. 

 Husk altid at skrive navn i dine bøger.  

 

 

Bogdepotet vil løbende, i dit uddannelsesforløb, hjemkalde bøger. Du skal derfor jævnligt 

tjekke din bogliste i lectio. Det er meget vigtigt, at du afleverer dine bøger til tiden. På din 

bogliste kan du se, hvilke bøger du er registreret for, udlånsdato, afleveringsfrist og prisen 

på bogen hvis du skulle miste den. 

Husk at passe godt på de bøger du får udleveret, de er kun til låns. Vi anbefaler derfor, du 

kommer bogbind omkring dine bøger. Låner du dine bøger ud til andre, så husk selv at 

inddrive dem igen, vi kan i bogdepotets system ikke se, at netop den enkelte bog tilhører 

dig, men kun at du har et eksemplar af bogen med denne titel. 

 

Bogdepotet finder du for enden af gangen til lærerværelset. Du er meget velkommen til at 

kontakte os (evt. ved spørgsmål til din bogliste eller ekstra bogudlån.) Du kan også skrive 

en besked til bogdepotet i lectio. 

 

Bogdepotets åbningstid er: 

Mandag og torsdag 9.30 - 9.50 og 11.20 - 11.50 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Bogdepotet 

 

 

 



                

  

 

STATENS  UDDANNELSESSTØTTE  (SU) 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan få SU fra 

kvartalet efter, du bliver 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 

1. oktober. Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. 

Du skal bruge selvbetjeningssystemet www.su.dk , når du vil søge eller ændre i din SU.  

For at logge sig ind i minSU skal du have en NemID. 

Du kan bestille en NemID på www.su.dk  

 

Ny elev 

For at få SU fra uddannelsens start skal du være fyldt 18 og være berettiget til SU fra 1.7. 

eller tidligere. Opfylder du de betingelser kan du søge om at få SU fra måneden hvor din 

uddannelse starter. 

 

 

 

 

http://www.su.dk/
http://www.su.dk/
http://www.su.dk/


Ungdomskort til ungdomsuddannelser 

Er du elev på en ungdomsuddannelse, der er 

godkendt til Ungdomskort, kan du købe dit kort 

hos trafikselskaberne, når du er godkendt  
For at få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du opfylde betingelserne. 

Betingelser - ungdomsuddannelser 

Du kan få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse, hvis:  

 din ungdomsuddannelse giver dig ret til SU eller er på listen over godkendte uddannelser 

 du ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger  

 du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU 

 din uddannelse er tilrettelagt som heltidsundervisning 

 du ikke er i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole 

Sådan søger du 

Du skal selv søge Ungdomskort. For at søge skal du 

logge på ungdomskort.dk med din NemId. Her kan du 

også se priserne på Ungdomskort. 

Du læser på en ungdomsuddannelse 

Først skal du godkendes til et Ungdomskort. Du bliver godkendt her på sitet, ved at logge ind med 

NemID fra forsiden (trin 1). Når du er godkendt, viderestilles du til trafikselskabernes selvbetjenings-

system Mit Ungdomskort (trin 2), hvor du skal bestille og betale dit Ungdomskort. Du får kortet tilsendt 

med posten cirka 14 dage efter, du har bestilt det. 

 

 

http://www.ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/ungdomsuddannelser/ungdomsuddannelser-godkendt-til-ungdomskort/

