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Velkommen til Svendborg Gymnasium 

På Svendborg Gymnasium lægger vi vægt på en høj 

faglighed, som varetages af højt kvalificerede 

lærere. Til den høje faglighed hører såvel aktive og 

engagerede lærere som elever. Vi forventer således 

at eleverne aktivt medvirker i fagenes undervisning. 

På Svendborg Gymnasium lægger vi vægt på 

dialogen. Det betyder, at vi lytter til hinandens 

meninger og argumenter. Det gælder mellem 

elever, lærere, administration og ledelse og dette er 

fundamentet for at styrke kvalitet, mangfoldighed 

og tolerance på skolen, ligesom det er bidragende 

til elevernes udvikling som aktive borgere i et 

demokratisk samfund. Det betyder også, at vi 

forventer, at alle omgås hinanden med respekt og 

åbenhed. 

IT-politik på SG 

Alle elever forventes at medbringe egen bærbar 

computer.  

Undervisning, lektier, kommunikation og 

samarbejde er centreret omkring vores to digitale 

platforme: Lectio og Office365. 

Brugen af computer med en åben adgang til 

internettet kræver selvdisciplin hos eleverne. I 

undervisningen bruges computeren således 

udelukkende til undervisningsrelateret arbejde. 

Ligeledes må mobiltelefoner ikke anvendes til privat 

kommunikation i undervisningsmodulerne. 

Det er også en væsentlig del af brugen af de digitale 

medier, at man til enhver tid holder en ordentlig og 

konstruktiv tone i sin kommunikation på disse. 

Skemaet 

Skoledagen er kl. 08.05 – 15.30. Derfor kan eleverne 

ikke lægge fritidsarbejde og andre faste aktiviteter i 

dette tidsrum. 

Skemaet bliver løbende tilpasset skolens øvrige 

aktiviteter for at sikre, at alle elever får det krævede 

antal undervisningsmoduler i alle fag. 

Eleverne forventes at orientere sig i deres skema på 

Lectio hver dag for at følge med i ændringerne. 

 

 

 

 

Mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen 

Alle elever har pligt til at møde til undervisningen, 

deltage aktivt i den samt aflevere de skriftlige 

opgaver der stilles i tilknytning til undervisningen. 

De STX-elever der lever op til kravene afslutter en 

række af deres fag med en årskarakter samt en 

række eksamener som udtrækkes af ministeriet.  

På HF afsluttes alle fag med eksamen, men der er 

selvfølgelig også på HF mødepligt og krav om 

aflevering af skriftlige opgaver samt aktiv deltag-

else i timerne. 

Sanktioner 

Nedenstående handlinger kan iværksættes i til-

fælde af, at eleven ikke lever op til kravet om 

mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen: 

 Mundtlig advarsel 

 Skriftlig advarsel 

 Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere 

fag (gælder ikke for elever på HF) 

 Fortabelse af retten til at modtage SU 

 Studiekontrakt der i tilfælde af misligholdelse 

fører til bortvisning 

 Bortvisning 

I tilfælde af skriftlige forsømmelser vil indkaldelse  

til obligatorisk skriveværksted kunne finde sted før 

der er faldet en advarsel. Flere af handlingerne vil 

sideløbende kunne iværksættes. 

Sanktionerne bortfalder ved skoleårets udgang  

men i enkelte tilfælde kan de forlænges ind i 

efterfølgende skoleår.  Hvis skolen vurderer at 

retten til at modtage SU skal genoprettes kan 

 OPI´ denne sanktion ophæves i løbet af en kortere 

periode. 

Skriftlige opgaver 

Når man arbejder med opgaver i klassen, er det  

for at lære noget gennem selve skriveprocessen.  

Derfor er det vigtigt at få vejledning mens man 

skriver, så man kan blive klogere undervejs.  

Eleven vil møde forskellige former for skriftligt 

arbejde og forskellige former for lærerrespons.  

 

 

 

Her følger nogle eksempler på mulige 

arbejdsformer: 

 Elever, som oplever de samme problemer, får 
gruppevejledning af læreren. 

 Elevens udkast til opgaven kommenteres af 
læreren inden videre bearbejdning 

 Læreren markerer kort i den enkelte 
besvarelse, hvor den indeholder problemer i 
forhold til det gennemgåede fokus. 

 Læreren kan begrænse sine kommentarer til 
udvalgte sider i eller udvalgte aspekter af 
opgaven. 

Noget som eleverne kan lære rigtig meget af, er at 
rette/kommentere hinandens opgaver. Derfor vil 
denne arbejdsmetode også blive brugt. 

 Eleverne retter hinandens opgaver i grupper 
og hjælper hinanden med at forbedre indhold 
og sprog 

Men denne metode, kaldet peer-feedback, skal 

læres, da eleverne ofte i starten vil være 

blufærdige i forhold til at kommentere andres 

opgaver og til at lade andre kommentere deres 

egne. Som elev skal man lære, at et skriftligt 

produkt er noget, man kan arbejde med, 

samarbejde om, redigere i, lave om på og 

forbedre. 

Karakterer 

Det indgår i undervisningen, at eleverne giver og 

modtager feedback og arbejder med at sætte 

individuelle mål. I denne måde at arbejde på er 

det vigtigt også at turde fejle og lære af sine egne 

og andres fejl. For at understøtte dette og for at 

modarbejde en kultur, hvor eleverne prøver at 

skjule deres usikkerheder for at få en bedre 

karakter, gives der først standpunktskarakter i 

foråret 2018 (marts/april). 

 

Studierejser og ekskursioner 

I 2.g/2hf går to fag sammen om at tilrettelægge en 

studietur med klassen. I STX vil mindst ét af  

 

 

 

 
 

fagene være et studie-retningsfag. I HF vil det ene 

fag være fra kultur/samfundsfag-gruppen, det 

andet enten dansk eller engelsk. 

 

Aktiviteterne på studieturen er en del af 

undervisningen i fagene, hvorfor eleverne forventes 

at deltage.  

Udgiften til studieturen er berammet til max 6.000 

kr. pr. elev. Skolen opretter en rejse-konto, hvor 

eleverne opfordres til at spare op fra januar i 

1g/1HF for at gøre den økonomiske belastning i 

2g/2HF mere overkommelig.  

Det er muligt at søge foreningen ”SG’s Venner” om 

hjælp, hvis man ikke har økonomi til studieturen.  

De enkelte fag kan evt. arrangere ekskursioner. 

Disse vil typisk være éndags-aktiviteter, fx besøg på 

virksomheder, forskningsinstitutioner, relevante 

naturområder eller teaterforestillinger. 

Ekskursionerne er en obligatorisk del af 

undervisningen og kan fordre en mindre elev-

betaling. 

Frivillige, kulturelle aktiviteter 

På SG kan eleverne bidrage til skolekulturen i 

diverse grupper og udvalg, fx nyhedsformidling i SG-

News, skolebladet BAENK, Elevråd (med diverse 

underudvalg), festudvalg og fredags-café. 

Desuden kendetegnes hverdagen af tilbud om 

frivillig undervisning inden for idræt og de kreative 

fag: musik, billedkunst, drama og medie-fag, 

ligesom der er aktiviteter med droner og robotter. 

Tilbagevendende større aktiviteter som musicals, 

koncerter, teater- og filmfestivaler er også en vigtig 

del af skolens kulturelle liv. 

Socialt mødes eleverne også til fester med band 

eller diskotek arrangeret af festudvalget, DUSK, 

samt til fredags-café ca. én gang om måneden. 

 


