Introbrev 2 017/18
Kalundborg Gymnasium
Kære nye elev!
Vi glæder os til at tage imod dig efter
sommerferien og give dig en god start på
din ungdomsuddannelse. Skoleåret starter
med et to dages introforløb mandag og
tirsdag, hvor dine introguider fra de ældre
klasser og dine teamlærere vil tage imod
dig. Her skal du lære dine nye
klassekammerater at kende og dyste mod
de andre klasser i såvel Tour de Gym & K
games. Onsdag starter den “rigtige”
undervisning, men de første uger vil du
også få en introduktion til Lectio,
matematikvejledning, læsescreening,
idrætsdag og introfest. Du kan læse mere
om de mange forskellige aktiviteter i
elevhåndbogen, som du har adgang til fra
vores hjemmeside.

første skoledag
Mandag d. 7. august 2017 er første
skoledag. Du skal møde kl. 9.00 (se lokale
nedenfor] og har fri kl. 14.45. Formiddagen
foregår i din nye klasse sammen med dine
teamlærere og introguider. Husk en stor
taske, da du får en masse bøger denne dag.
Ved bogudlevering får du også tildelt et
elevskab; det er muligt at købe en hængelås
til skabet for 30 kr. ved bogudleveringen
(eller medbring din egen]. Husk også
madpakke, eller køb mad i kantinen.
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lokale C21
lokale Fu
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G5 lokale C24
G6 lokale A06
G7 lokale A07
G8 lokale AO8
Lp lokale cou
1.q lokale C22
u.r lokale FO

Kl. 12.00 er der fælles velkomst i
Samlingssalen, hvor rektor Peter
Abildgaard Andersen med flere vil byde dig
velkommen. Første skoledag vil også bestå
af “Tour de Gym”, et løb, hvor du lærer
skolen bedre at kende.
Anden skoledag
Tirsdag d. 8. august. Dagen starter med
morgensamling i Samlingssalen hvis du er
STX’er og i 308 hvis du er HF’er. I skal bl.a.
høre om grundforløbet og
studieretningerne i STX og om fagpakkerne
i HF. Dagen slutter med K-games, hvor I
alle dyster mod hinanden i anderledes
aktiviteter. Husk tøj til udendørsaktiviteter
+ evt. skiftetøj.

Introguider
Din klasse har 2-3 ‘ældre’ elever som
introguider, der vil hjælpe dig med hurtigt
at føle dig hjemme på skolen. Dine
introguider har oprettet en Facebook
gruppe, som de vil invitere dig til at være
en del af. Du kan spørge om næsten alt!
Du kan se, hvilke introguider der er i hvilke
klasser i vores elevhåndbog.
IT (Lectio)
I løbet af kort tid kan du se dit skema i
Lectio, også selvom du ikke har et login.

Du vil i løbet af de første skoledage få en
grundig introduktion til skolens IT-system
(Lectio). Det er her du kan se dine lektier,
aflevere dine opgaver og meget andet. Det
er altid underviseren, der bestemmer,
hvornår de digitale hjælpemidler, såsom
computer, tablets og telefoner, må bruges.
Som udgangspunkt er mobiltelefoner ikke
fremme i undervisningen. I mange fag er
det nødvendigt med en computer, så vi
forventer, at du har en computer med i
skole hver dag.
Er du klar til at studere?
Du skal vise, at du er interesseret i læring
og klar til at studere. Du skal selv holde øje
med skema, lokaleskift, lektier til de
enkelte timer, afleveringer, frister, skrive
fraværsårsager på alt fravær og huske at
medbringe relevante bøger til alle timer.
At møde op til undervisning med opladt
computer/tablet, er det samme som at
møde op med spidsede blyanter og tasken
pakket med de korrekte bøger.
Vi har som uddannelsessted en forventning
om, at du møder op og på alle måder er
uddannelsesparat.
Rektortime
I løbet af introperioden vil rektor komme
ud i din klasse og fortælle om skolens
værdier og dagligdag. Du kan spørge ham
om det meste!
Idrætsdag og Introfest
Fredag d. 18. august holder vi idrætsdag for
hele skolen. Dagen afsluttes med introfest,
hvor alle skolens elever kan deltage.

Indbetaling til studieturen
I løbet af din uddannelse vil du blive tilbudt
at deltage i en studietur, som finder sted i
2.g/2.hf. Studieturen vil typisk skulle
betales i 2 til 3 rater. 1. rate (depositum) på
kr. 1.600 skal betales i 1.g/1.hf, senest 1.
maj 2018. Øvrige rater skal indbetales i
2 .g/2 .hf.
Den 1. rate betragtes som et depositum,
indtil studieturen er endeligt accepteret af
elev/forældre/værge. Den forholdsvise
tidlige indbetaling skyldes, at studieturen
er omkostningstung og kræver meget
forberedelse.
Beløbet vil blive tilbagebetalt, hvis du
udmeldes, inden studieturen er endeligt
accepteret i starten af 2.g/2.hf.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig efter
sommerferien!
Med venlig hilsen
Jesper Engsvang
Uddannelseschef

