
 

 

Navn 

 

 

Velkommen til Svendborg Gymnasium hvor du er optaget i: g1 

 

Vi glæder os til at se dig: 

Mandag den 14. august 2017 kl. 08.00 – 14.15 

Vi opretter 12 STX-klasser og 3 HF-klasser med mellem 27 og 30 elever i hver klasse.  

Som nævnt på orienteringsaftenen starter alle elever i 11 ugers grundforløb, hvor fag og 

timetal er identisk i samtlige klasser, bortset fra sprog og kreativt fag.  

I grundforløbet er klasserne sammensat efter sprog og kreativt fag, og på vedlagte klasseli-

ste kan du se, hvem du skal i klasse med i grundforløbet. Først til oktober vælges den ende-

lige studieretning, som så påbegyndes d. 6 november.  

Introforløb:  

Det nye skoleår starter med et introforløb, der består af aktiviteter over flere dage. Mandag 

den 14. august er introdag, hvor du introduceres til grundforløbsholdet og skolen. Dagen af-

sluttes med hygge på boldbanen indtil kl. ca. 14.15. Der udleveres ikke bøger den første dag. 

Disse udleveres løbende efterhånden, som du møder dine nye lærere. 

 

Tirsdag, onsdag og torsdage er der undervisning ifølge skemaet, som du vil kunne se på 

Lectio. Èn af disse dage vil være en blokdag i naturvidenskabeligt grundforløb, hvor I skal ud 

til Christiansminde. Dette hører du nærmere om mandag d. 14. Fredag den 18. august er 

idrætsdag for alle nye elever. Idrætsdagen afholdes på og omkring skolen for alle 1g/1hf-ele-

ver 

I uge 34 skal du på en ”fotosafari” rundt i Svendborg sammen med din kontaktgruppe og en 

introelev fra 2g. Samme uge vil der om fredagen blive afholdt en introfest for alle 1g/1hf-ele-

ver, som indledes med sociale aktiviteter på boldbanen, efterfølgende spisning og afslutning 

kl. 23.30. 

Alt dette hører du mere om første skoledag.   

Fotografering: 

I starten af første uge er der fotografering af de nye klasser. Billederne bruges til en navne- 

og adressebog (Pejlebogen) og til studiekortene. Dansk Skolefoto sender bestillingssedler 

hjem til jer senest i uge 31. Vi vil bede jer medbringe fotosedlen tirsdag den 15. august i ud-

fyldt stand og underskrevet af én af dine forældre.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 



 

 

 

 

Bærbare pc - undervisningsmidler 

Vi får ofte henvendelse om, der er bøger, lommeregnere eller computer- 

programmer, der skal anskaffes inden skolestart. 

Vi anbefaler, at man venter til skoleåret er startet, da Svendborg Gymnasium sørger for for-

skellige licenser og programmer. Det gælder bl.a. den nyeste version af Office pakken, som 

du kan installere på din bærbare computer og et matematikprogram, der erstatter lommereg-

ner.  

Ligeledes giver skolen også licens til relevante online-ordbøger.  

Vi opfordrer dig til at leje et skab på skolen for 100 kr. årligt, hvor du kan opbevare PC, opla-

der, bøger mv, samt at skrive navn på dine ting. 

Transportordning for studerende: 

Vejledning til hvordan man søger Ungdomskort til bus/tog findes på www.mitungdomskort.dk 

Indbetaling til studierejsekonto: 

Som nævnt på informationsmødet oprettes der en studierejsekonto for alle klasser, og alle 

elever skal betale 200 kr. pr. måned frem til turens afvikling i 2g. Det er frivilligt, om der ind-

betales et større beløb, da 200 kr. kun vil dække delvist. Rejsekontoen vil blive oplyst januar 

2017, hvorefter der kan påbegyndes indbetaling.  

IT introduktion: 

Vi vedlægger IT introduktionen – det er vigtigt, at du læser den godt igennem. Her står, hvad 

du skal foretage dig, inden du starter på skolen i august. I uge 32 modtager du et brev, som 

indeholder dit uni-login. 

Mandag den 14. august skal du medbringe: 

 Madpakke og drikkelse – kantinen har åbent 

 100 kr. som dækker udgifterne til introarrangement, fest mv. 

 PC eller en tablet 

 

Vedlagt følger information om mulighed for at få instrumentalundervisning, særlig for elever 

der har interesse for den musiske studieretning og dem der har valgt musik som kunstnerisk 

fag. 

Skolen holder ferielukket i perioden 29. juni – 8. august 2017 (begge dage inkl.) Evt. spørgs-

mål og afmeldinger i denne periode kan foretages til jv@svendborg-gym.dk 

God sommer – vi glæder os meget til at se dig i det nye skoleår. 

Venlig hilsen 

 

Jesper Vildbrad 

rektor 

http://www.mitungdomskort.dk/
mailto:jv@svendborg-gym.dk

