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Velkommen til Horsens Gymnasium & HF

Kære nye elev og forældre

Horsens Gymnasium & HF er et godt sted at være og et godt sted at
lære. Det vil du opdage allerede fra dag ét. Du kan se frem til to
udviklende, udfordrende og uforglemmelige år.
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 skoledag? Hvordan bliver jeg rystet sammen
med mine nye klassekammerater? Hvordan foregår
undervisningen?
Med dette velkomstbrev håber vi at kunne besvare nogle 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

Første skoledag
Kl. 9.00: Du møder på skolen

Din første tid
på skolen

Du vil blive modtaget af elevtutorer, som er ældre elever, udenfor
ved skolens hovedindgang. Tutorerne vil have ens t-shirts på og
have skilte med din klasses navn på, så du tydeligt kan se, hvor du
skal gå hen.
Kl. 9.30: Flemming, skolens rektor, byder velkommen.
Kl. 9.50: Første blok. Her vil du enten blive vist rundt af
elevtutorerne og få en masse praktiske informationer. Eller du har
velkomst og undervisning med en af dine teamlærere. Du skal
også fotograferes.
Kl. 11.20: Frokost. Du kan købe mad i kantinen eller have din egen
mad med.

Første skoledag er der en fast plads til dig i
din klasse. Dine lærere ændrer i løbet af 1h
på pladserne, men du vil altid have en fast
plads og en fast gruppe at arbejde sammen
med.

Kl. 11.50: Du vil enten møde dine elevtutorer eller have
undervisning.
Kl. 13.20: Første skoledag slutter.

”Det faglige niveau og arbejdsengagementet i
klassen er langt bedre end forventet.”
- Elev om skolestart

Kalender for din opstart
9. august: Skolestart kl. 9.00 for alle 1.hf klasser
13. august: Sportsdag for alle grundforløbsklasser og 1. HF-klasser. Vi
har høvdingeboldturnering og slutter af med hygge kl. 14. Denne dag
foregår på Højen 1 og ikke Studentervænget pga. byggeri af den nye
skole.
20. august: Fest for første årgang kl. 17-24. Vi slutter introperioden med
en klassevis fællesspisning og fortsætter med en fælles fest for alle
skolens nye elever.
30. august: 1h forældreaften kl. 19-21.
September. Du skal på en todages hyttetur med din nye klasse.

Uge 42: Efterårsferie

Praktiske oplysninger
Her kan du læse nogle praktiske oplysninger, men på vores hjemmeside kan du finde mange flere informationer.

Skolens kontor

Mad og drikke

Kontoret er åben fra kl. 7.45 til kl. 14.00.

På skolen findes der vandautomater, og skolens kantine ”Madhimlen” er
åben hele dagen. Her kan du købe dagens varme ret, sandwich, boller, salat,
frugt, snacks, varme og kolde drikker mm.

Skoledagens længde

Mikroovne findes ved kantinen.

Undervisningen foregår i blokke på 90 minutter fra kl. 8.00 til kl. 15.00.
Undtagelsesvist kan din skoledag frem til efterårsferien vare til 15.30 på
grund af byggeriet.

Egenbetaling

Computer
Vi forventer, at du har en computer med i skole hver dag. Du får gratis
adgang til hele Office-pakken.
Vær opmærksom på, at Chromebook ikke kan bruges som computer på
vores skole, da den ikke understøtter de programmer, som du kommer til at
bruge.

På Horsens Gymnasium & HF er der en egenbetaling for
undervisningsmateriale. Selvom meget arbejde foregår på computeren, vil
du stadig modtage en del printet materiale, og du har også selv mulighed for
at printe på skolen. Derfor skal du betale 300 kr pr. år. Beløbet opkræves
samlet for de to år cirka en måned efter skolestart.

SU
Det første kvartal efter, du er blevet 18 år, er du berettiget til SU. Du skal
søge elektronisk – har du spørgsmål, kan du henvende dig på kontoret.

” Sammenholdet, WOW!!!”
- Elev fra trivselsundersøgelsen

Aktiviteter og tilbud
Her er et udpluk af de mange aktiviteter på skolen, du kan
deltage i.
Frisport er en bred vifte af sportsaktiviteter, du kan være
med til i din fritid.
Sprog. Du har mulighed for at tage Cambridge-engelsk eller
Goethe-tysk på skolen og opnå et sprogcertifikat.
Talent. Skolen har også andre talenttilbud fx Akademiet for
talentfulde unge.
Fester og cafeer. Glæd dig til hyggelige eftermiddage og
festlige aftener sammen med dine nye venner.

Du kan være med til at arrangere aktiviteter gennem
skolens forskellige udvalg.

Vi ses på Horsens
Gymnasium & HF
Følg os på Facebook
Følg os på Instagram

Og tjek vores hjemmeside

Vi glæder os til at se dig!
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