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VELKOMMEN!

Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet 
glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde dig godt til 
rette her. 
Vi håber også, at I vil få glæde af denne lille folder, som handler om alt det praktiske, 
der er rart at vide til skolestart. 
I er altid velkomne til at kontakte os i kontorets åbningstid kl. 8-15, på 8758 4050 eller 
via mail: gg@grenaa-gym.dk

Vigtige datoer for 1. klasser:
10. august: 1. skoledag - vi mødes i festsalen kl. 8.35

21. august: Introfest

Uge 34 og 35: Karpenhøj:  
  17.-18. - 1.i  18.-19. - 1.j  19.-20. - 1.u 20.-21. - 1.kv
  24.-25. - 1.p  25.-26. - 1.q  26.-27. - 1.xw  27.-28. - 1.a 

Uge 37 og 38: Elev/forældreaften:  
  8.9. - 1.i, 1.j og IB1 10.9. - 1.p og 1.q
  14.9. - 1.u og 1.xw  16.9. - 1.a og 1.kv

4. november: Første karakterer offentliggøres kl. 18.00 i Lectio

19. november: Konsultation ved klassens teamlærere og evt. rådgivning om studie- 
  retningsvalg ved klassens vejleder - tilmelding via Lectio

27. november: Gallafest

1. december: Frist for endeligt valg af studieretning via Lectio

4. januar:  Semesterskift!

29. februar: Karakterer offentliggøres kl. 09.00 i Lectio

20. maj:  Karakterer i afsluttende fag offentliggøres kl. 00.01 i Lectio

20. maj:  Eksamensplanen offentliggøres kl. 00.01 i Lectio

30. maj:  Karakterer i fortsætterfag offentliggøres kl. 09.00 i Lectio

23. juni:  Årsprøvekarakterer offentliggøres kl. 18.00 i Lectio

Datoerne KAN ændres, men Lectio er altid opdateret!

App - ”Grenaa Gymnasium”
Hent vores app så har du bl.a. Lectio, First Class, Hivebeat, hjemmesiden, oversigtskort 
og GG-info med fx ferie- og festplan lige ved hånden.



Bøger - bibliotek og bogdepot
Biblioteket betjenes på skoledage mellem kl. 9 og 14 af bibliotekar Hanne Roed.

Bogdepotet ligger i kælderen, med nedgang fra glasgangen, og administreres af sekre-
tær Jan Overgaard. Der er åbent mandag - torsdag i 12-frikvarteret.

Gymnasiet låner dig bøger, og det er dit ansvar at passe godt på dem. Hvis du mister 
en bog, eller hvis du af andre årsager ikke tilbageleverer de bøger, du har lånt, skal du 
erstatte dem.

Bøgerne udleveres normalt af faglæreren, og du skriver under på en kvitteringsliste. 
Hvis du er fraværende den dag, en bog udleveres, skal du henvende dig i bogdepotet 
for at få bogen. 

Når din lærer beder dig aflevere bøgerne igen, går du selv ned i bogdepotet og afleve-
rer, hvorefter du får en kvittering på afleveringen. Gem kvitteringen hele din skoletid, da 
det er dit eneste bevis på, at du har afleveret bøgerne.

Computer og programmer
Undervisningsministeriet har besluttet, at du skal selv anskaffe undervisningsmaterialer 
for et beløb på op til 2500 kr. i det samlede STX-, HF- eller IB-forløb.
Grenaa Gymnasium anvender ikke denne regel, men forventer til gengæld, at eleverne 
medbringer en bærbar computer.

Det er tilladt at bruge computer til de fleste skriftlige eksamener, hvad næsten alle elever 
gør – du skal medbringe din egen computer.

Som GG-elev har du gratis adgang til:
•   Gyldendals Onlineordbøger
•   Fuld Officepakke
•   En lang række fagprogrammer

Ekskursioner og studieture
Skolen kan opkræve betaling fra dig for deltagelse i kortere ekskursioner og for studie-
turen, der indgår som en del af undervisningen.

Ekskursioner med en deltagerbetaling på mere end 80 kr. pr. døgn er frivillige. Skolen 
sørger for alternativ undervisning, hvis du vælger ikke at deltage i den planlagte ekskur-
sion/studietur. 
Bestyrelsen har vedtaget en maksimumsgrænse for, hvad der må betales i et helt stu-
dieforløb for både kortere ekskursioner og studieturen.

Den maximale egenbetaling er 6000 kr. for STX og 3850 kr. for HF og IB – inklusiv beta-
ling for fælles aktiviteter.
Studieturen må max. koste 3.600 kr. og øvrige ekskursioner max. 2.400 kr. 
Udgifter til mad og lommepenge kommer oven i disse beløb.
Skolen har bl.a. en udvekslingsaftale med en amerikansk, en italiensk, en spansk, en 
kinesisk og en afrikansk skole. En studietur/udveksling med disse kan være væsentlig 



dyrere end 3.600 kr. og vil kun komme på tale, hvis klassen er indstillet på at ofre ekstra 
penge på turen, fx ved i fællesskab at samle penge ind eller tjene penge. 

Elevfotografering
Vi bruger den lokale ”Photocare” til at tage elev- og klassebilleder. Elevbillederne bruger 
vi bl.a. til studiekortet. Du vil også få tilbudt at købe div. billedpakker m.v.

Facebook
GG’s officielle facebookside finder du på facebook.com/grenaagym. Vi opfordrer til, at 
du liker den, så du altid får de vigtigste informationer og nyheder om livet på skolen. Du 
er altid velkommen til at dele dine billeder fra fx studieturen eller gallafesten her. 

Ferieplan 
Efterårsferie mandag 12. oktober - fredag 16. oktober
OD-dag onsdag 4. november
Juleferie mandag 21. december - fredag 1. januar
Vinterferie mandag 15. februar - fredag 19. februar
Påskeferie mandag 21. marts - mandag 28. marts
Bededag fredag 22. april
Kr. himmelfart torsdag 5. maj - fredag 6. maj
2. pinsedag mandag 16. maj

Fester og fredagscaféer
Skolen afholder 3 fester om året: Introfest for nye elever, Gallafest for alle elever og Din-
ner Party/Dimissionsfest for afgangseleverne.
Her udover holder elevernes festudvalg Olympos ca. 4 fester årligt + OD-gruppen 1 fest.
Ved alle fester skal du købe billet via vores billetsystem - se under Greenticket.
Fredagscaféer afholdes af eleverne ca. 6 gange årligt.
Se datoer for det hele i app’en eller på hjemmesiden.

FirstClass
Vores mail og konferencesystem hedder FirstClass. Alle på GG har en mailadresse i 
systemet, og her finder du klassekonferencer, elevråds- og administrationskonferencer, 
div. udvalgs- og opgavekonferencer og mange mange flere.

Forkortelser i daglig brug
GG - Grenaa Gymnasium, STX - studentereksamen, HF - højere forberedelseseksa-
men, IB - International Baccalaureate, ap - almen sprogforståelse, at - almen studiefor-
beredelse, ks - kultur- og samfundfagsgruppen (i daglige tale: Kult), nf - naturvidenska-
belig faggruppe, nv - naturvidenskabeligt grundforløb, OD - Operation Dagsværk, SRP 
- studieretningsprojekt, SSO - større skriftlig opgave, DHO - dansk/historieopgave.



Forsikring
Skolen har ingen forsikring for elever, hverken ved tyveri eller ulykke. Dine forældre/du 
må selv sørge for forsikringsdækning - også i forbindelse med studieture og lign.

Formiddagssamling
Hver torsdag er der i 10-pausen formiddagssamling i festsalen (eller kantinen). Her 
gives der praktiske beskeder fra administrationen og eleverne imellem. Ofte er der også 
underholdning.
Der er mødepligt!

GG-legatet
Tilskud kan søges til studieture og lignende efter trangsbestemte behov.

Glemte sager
Tøj, sko, tasker, penalhuse, ladere, mapper og lign. lægges i det brune skab foran pige-
toiletterne v/ kontoret.  
Smykker, mobiler m.v. indleveres til kontoret. Ting, der kan afhentes på kontoret, skrives 
i konferencen GG_glemte sager.

Hivebeat
Når du skal købe adgang til skolens fester, ekstra kopier eller print, eller du fx har mistet 
sit studiekort og skal bestille et nyt, så bruger vi et ”billetsystem” der hedder Hivebeat. 
Du betaler direkte på nettet og fremviser din kvittering til kontoret, når du fx skal bruge 
kopier. Det hele foregår her: https://grenaagym.hivebeat.com/da/

Kalender over årets gang
På hjemmesiden grenaa-gym.dk findes der en årskalender over årets gang, der helt 
overordnet viser, hvad de enkelte klasser arbejder med af større projekter mv. i løbet af 
året.

I Lectio under punktet Månedskalender findes der en meget detaljeret kalender med alle 
de begivenheder, der sker på skolen som helhed og i de enkelte klasser. 

Kantinen
I vores kantine kan du købe bl.a. morgenmad, lune retter, salatbar og middagbuffét til 
fornuftige priser. Kantinen har normalt åben fra 8-13.30.

Kopi og print
Du får ved hvert skoleårs start tildelt 150 gratis print/kopier. Hvis du har behov for flere, 
køber du dem via Hivebeat (se Hivebeat).  
Kopiering foregår med kopikort ved maskinen i biblioteket. 

Konsultation
I forbindelse med konsultationen den 19. november er der mulighed for at få en snak 
med lærerteamet om trivsel og faglighed generelt. I vil også få mulighed for at træffe 
klassens studievejleder og evt. få hjælp til afklaring af valg af studieretning.
I booker tid til et møde via Lectio ca. 1½ uge før.



Lectio - skema, karakterer og fravær
Vi bruger systemet Lectio som den daglige adgang til oplysninger om skema og skema-
ændringer. Man kan fx se hvilke timer på skemaet, der er omlagt eller aflyst.

I Lectio kan du også se dine karakterer. Det betyder, at standpunkts- og årskaraktererne 
ikke udleveres på papir, men gøres tilgængelige via Lectio. 

De personlige oplysninger, som fx fraværsregistrering og karakterer, er tilgængelige for
hver elev via en personlig kode. Det betyder at I som forældre kan se karaktererne via 
jeres søn/datters kode, eller I kan bede jeres søn/datter om at udskrive karakterbladet.

Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med denne ordning, skal I bare kon-
takte skolens kontor (tlf. 8758 4050), så er vi behjælpelige og kan sende en udskrift til 
jer, hvis jeres barn er under 18 år.

Mobiltelefoner og computere i undervisningstiden
Grenaa Gymnasium har følgende to regler, som skal overholdes af elever og lærere:
Mobiltelefoner skal, fra undervisningens start, være slukkede og ligge i tasken. Tele-      
fonen må kun være fremme, hvis læreren ønsker, at den skal bruges i undervisningen.

• Ved overtrædelse skal læreren bede eleven deponere telefonen i klasselokalets  
 ”Telefonkurv”. Telefonen udleveres ikke igen før hele lektionen er slut. Ved gentagel- 
 ser kan læreren bede eleven deponere telefonen fra undervisningens start.

• PC’er og tablets må gerne være fremme, men skal være lukkede fra undervisningens  
 start. Læreren bestemmer, hvornår PC eller tablet må åbnes til brug i undervisning- 
 en. 

Som det fremgår af skolens studie- og ordensregler, må udstyret under ingen omstæn-
digheder anvendes til privat brug i undervisningstiden.

Navne- og adresseændring
Ændring af navn, adresse og telefonnummer meddeles straks på kontoret.

Netwerk
Netwerk handler om at skabe en klasserumskultur, hvor alle føler sig trygge og velkom-
ne. Netwerk forløber indtil efterårsferien.
Du vil blive sat sammen med dine klassekammerater i makkerskaber som skifter ca. 
hver 3. uge. I makkerskaberne hjælper I hinanden og holder øje med om makkeren 
trives i klassen. 
Vi håber Netwerk kan hjælpe med, at alle får den bedst mulige start på GG.



Ringetider
1. modul 08.35 - 10.05
2. modul 10.20 - 11.55
3. modul 12.25 - 14.00
4. modul 14.10 - 15.40
5. modul 15.45 - 17.15

Rygning og rusmidler
Skolen er røgfri og det er ikke tilladt at ryge på skolens område.
Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden, og du må ikke være påvir-
ket af alkohol eller andre rusmidler, jf. skolens ordensregler. 

Studie- og ordensregler
Studie- og ordensregler finder I på vores hjemmeside: grenaa-gym.dk 

Studiekort
Du får et studiekort, gældende for dine uddannelsesår på GG, udleveret i starten af dit 
første skoleår. Kortet skal bl.a. bruges til identifikation ved skolens fester.
Hvis du mister dit kort, kan du købe et nyt via Hivebeat (se Hivebeat).

Studiemodul
Alle 1. klasser har studiemodul én gang om ugen. Studiemodulet bruges til at læse lek-
tier, lave opgaver og arbejde videre med materiale fra timerne - individuelt eller i studie-
grupper. Der vil være lærere til stede som kan hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til 
at komme videre. Målet med studiemodulet er at du klarer dine lektier bedre og til tiden.

Studieplan
I Lectio findes også en oversigt over klassens studieplan, dvs. en plan over hvad der 
fagligt arbejdes med i de enkelte fag og i de tværfaglige forløb - herunder en oversigt 
over afleveringer. Oversigten over afleveringer er angivet i elevtid, dvs. den tid du for-
ventes at skulle bruge på en opgave.
 
Studieretningsvalg og valg af valgfag
Valg af endelig studieretning finder sted 1. december via Lectio. Vi skal understrege, at 
dette valg kan betyde, at du må flytte klasse eller at den klasse du går i, bliver sat sam-
men på en anden måde.
Valg af valgfag i januar/februar foregår også via Lectio – og inden da er der grundig 
valgfagsorientering.

Studievalg (Østjylland)
Studievalg tager sig af vejledningen omkring din videre uddannelse efter gymnasiet. På 
GG er det Mette Busk Sørensen, der kommer og orienterer, og du træffer aftaler med. 
Via hjemmesiden: studievalgweb.dk kan du booke en tid hos hende, og du kan se, hvor-
når næste fællesarrangement løber af stablen. 



SU
Kvartalet efter du er fyldt 18 år, er du berettiget til at få SU - hvis du i øvrigt opfylder 
betingelserne. Du kan søge én måned før. Hent en lille folder på kontoret til hjælp og 
vejledning og søg yderligere oplysninger på su.dk

Transport
Du har (uanset hvor du bor) ret til et ungdomskort, som er et billigt bus/togkort, der giver 
mulighed for ubegrænset transport i et nærmere bestemt område. Se meget mere, og 
søg på ungdomskort.dk

Tutorer
Hver klasse har to tutorer tilknyttet. Tutorerne er ældre elever, som er særligt opmærk-
somme på at hjælpe dig og dine klassekammerater til rette på skolen. De har arrangeret 
jeres første skoledag, og de er også med til at arrangere introfesten for jer. Hvis der er 
noget, du er i tvivl om, kan du altid regne med hjælp fra dine tutorer.

Vejledning
Vejleder Eike Strandsby - es@grenaa-gym.dk - 2459 9093
Vejleder Rie Kurdahl - rk@grenaa-gym.dk - 5164 8986
Vejleder Søren William Johannesen - sw@grenaa-gym.dk- 5164 8987
Læse- og skrivevejleder Pia Toftgård - pt@grenaa-gym.dk
Læse- og skrivevejleder Signe Torp Madsen - sm@grenaa-gym.dk


