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20 - 21

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. 8.40

Uge 34:		
		

Karpenhøj (overnatning og ryste-sammen-tur):
1.p: 17. - 18.
1.q: 18. - 19.
1.r: 19. - 20.

21. august:

Fredagshygge kl. 14 - ca. 18.30

31. august:

Klassens aften (for elever og forældre)

4. november:
OD-dag		
			
Uge 1:
HF har eksamen i praktisk/musisk-fagene
20. januar:
		

Teamkonsultation (for elever og forældre) - ved teamlærere og 		
evt. vejleder - tilmelding via Lectio

27. januar:

Frist for valg af fagpakke og valgfag - via Lectio

29. januar:

Gallafest

Datoerne KAN ændres, men Lectio er altid opdateret!

/543

App - ”Grenaa Gymnasium”

Hent vores app så har du bl.a. Lectio, Safeticket, Instagram, 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 bibliotekar Hanne Roed. Der er åbent mandag - torsdag i 10-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 afleverer, hvorefter du får en kvittering på afleveringen. Gem kvitteringen hele din skoletid, da
det er dit bevis på, at du har afleveret bøgerne.

Computer og programmer

Det er nødvendigt af hensyn til den daglige undervisning og dine eksamener, at du medbringer en bærbar computer (ikke Ipad el. lign. tablets). Alle skriftlige eksamener foregår
elektronisk.
Som GG-elev har du gratis adgang til:
• Gyldendals Onlineordbøger
• Fuld Officepakke
• En lang række fagprogrammer

Elevfotografering

Vi bruger den lokale ”Photocare” til at tage elev- og klassebilleder. Du vil få tilbudt at
købe div. billedpakker m.v. Photocare fotograferer også ved Gallafesten og Dimissionen.

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.

Fagpakkevalg og valg af valgfag

Valg af fagpakke finder sted samtidig med valg af valgfag i slutningen af januar 2021,
men du begynder først på fagene i 2.HF. Valget foretages via Lectio.
Inden du skal vælge fagpakke, får du tid til at undersøge, hvad der kræves for, at blive
optaget på den uddannelse du kunne tænke dig.

Ferieplan 20/21
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 29. marts - mandag 5. april

Bededag

fredag 30. april

Kr. himmelfart

torsdag 13. maj - fredag 14. maj

2. pinsedag

mandag 24. maj

Sommerferie

mandag 28. juni -

Fester og fredagscaféer

Elevernes festudvalg Olympos holder ca. fire fester årligt og Operation Dagsværk-gruppen én fest. Til alle fester skal du købe billet via vores billetsystem - se under Safeticket.
Fredagscaféer afholdes af eleverne ca. fem gange årligt og musikcaféer afholdes af
musikeleverne ca. 3 gange årligt.
Herudover afholder skolen årets største og mest traditionsrige fest nemlig Gallafesten,
hvor der bl.a. danses Les Lancier.
Se datoer for det hele i app’en eller på hjemmesiden.

Forkortelser i daglig brug

GG - Grenaa Gymnasium, STX - studentereksamen, HF - højere forberedelseseksamen, IB - International Baccalaureate, ks - kultur- og samfundfagsgruppen (i daglige
tale: kult), nf - naturvidenskabelig faggruppe, OD - Operation Dagsværk, SSO - større
skriftlig opgave.

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

GG-legatet kan yde tilskud til studieture og lignende efter trangsbestemte behov. Du
finder ansøgningen på grenaa-gym.dk/fakta til forældre.
Man kan støtte GG-legatet via vores konto: 1551 4959631145.

Glemte sager

Tøj, sko, tasker, penalhuse, ladere, mapper og lign. lægges i det brune skab foran pigetoiletterne v/ kontoret.
Smykker, mobiler m.v. indleveres til kontoret.

Instagram

Del gerne dine skolehverdagsbilleder, huebilleder m.v. og brug #grenaagym.

Kalender over årets gang

På hjemmesiden grenaa-gym.dk findes der en planlægningskalender 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.

Karakterfrihed

Lærernes evalueringer af dine opgaver og præstationer vil ikke være en karakter, men
en uddybet feedback på dine styrker og svagheder, som vil hjælpe dig videre i din læreproces.
Der gives ikke standpunktskarakterer i HF, men du vil få skriftlige evalueringer på Lectio.
I forbindelse med valg af fagpakke skal du både til evalueringsprøve i dansk og matematik og til en evalueringssamtale.

Klassens aften

Du og dine forældre inviteres til klassens aften i uge 36. Du og din klasse sørger for,
i fællesskab med jeres lærere, at få arrangeret en hyggelig aften for forældrene med
informationer om GG. Der startes med lidt underholdning, og der bliver mulighed for at
hilse på nogle af klassens lærere og vejleder.

Kopi og print

Du får 150 gratis kopier/print ved skoleårets start. Ønsker du at købe ekstra, gør du det
via Safeticket (se Safeticket).
Print kan foregå mange steder på skolen. Kopiering foregår ved maskinen i biblioteket.

Lectio - skema, karakterer og fravær

Vi bruger systemet Lectio som den daglige adgang til oplysninger om skema og skemaændringer. Man kan fx se hvilke timer på skemaet, der er omlagt eller aflyst.
I Lectio kan du også se dine evaluering og eksamenskarakterer.
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/datter, eller I kan bede jeres søn/datter om at udskrive karakterbladet.
Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med denne ordning, skal I bare kontakte skolens kontor (tlf. 8758 4050), så er vi behjælpelige og kan sende en udskrift til
jer, hvis jeres barn er under 18 år.

Navne- og adresseændring

Ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail meddeles straks på kontoret. Dette
gælder også dine forældres adresse, mail m.v.

Netwerk

Netwerk handler om at skabe en klasserumskultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Netwerk forløber indtil jul.
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.

Projekt og praktikforløb

I løbet af 1. og 2. HF har vi planlagt nogle forløb som skal hjælpe dig med at planlægge
din videre uddannelse. På første år er der en række projekter, hvor du kommer til at
møde nogle mennesker uden for skolen. Du skal bl.a. lave nf-projekt med vandværket,
på højskoleophold og skrive børnelitteratur for folkeskoleelever. På andet år skal du i
brobygning på forskellige videregående uddannelser og der vil være mulighed for at
komme i både uddannelses- og virksomhedspraktik.
Regler i undervisningstiden
På Grenaa Gymnasiums hjemmeside kan man finde skolens studie- og ordensregler i
både en kort og en lang udgave. Her finder du alt om de regler, der gælder på gymnasiet, lige fra alkoholregler til regler om anvendelse af computere og telefoner i undervisningen. Det er en rigtig god ide at læse disse igennem. Der gælder også en lang række
uskrevne regler for, hvordan man er elev på Grenaa Gymnasium. Disse arbejder vi med
i det første år under overskriften ”Det professionelle læringsrum”.

Ringetider
1. modul

08.40 - 09.25

2. modul

09.25 - 10.10

3. modul

10.25 - 11.10

4. modul

11.10 - 11.55

5. modul

12.25 - 13.10

6. modul

13.10 - 13.55

7. modul

14.05 - 14.50

8. modul

14.55 - 15.40

9. modul

15.45 - 16.30

Rygning og rusmidler

Skolen er røgfri, og det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.
Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden, og du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, jf. skolens ordensregler.

Safeticket

Når du skal købe adgang til skolens fester eller fx købe kopier eller print, så bruger vi et
”billetsystem”, der hedder Safeticket. Du betaler direkte på nettet og fremviser din kvittering til kontoret, når du fx skal købe print. Det hele foregår her: grenaa-gym.safeticket.
dk/da. Du har også et link på din Lectioforside og i vores app.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler finder du her: www.grenaa-gym.dk/studie-og-ordensregler/

Studiekort

Du skal bruge dit studiekort som id ved alle fester. Vi bruger det elektroniske studiekort Studiz, som du har lige ved hånden på din smartphone. Du opretter selv kortet via
dit uni-login, som du får, når du starter på GG, og det gælder i al din studietid her. Du
uploader selv dit billede og dette kan kun gøres én gang. Har du ikke en smartphone,
kan du få et studiekort på kontoret.

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 forventes at skulle bruge på en opgave.

Studievalg (Østjylland)

Studievalg tager sig af vejledningen omkring din videre uddannelse efter gymnasiet.
På GG er det Cecilie Nesborg, der kommer og orienterer, og du træffer aftaler med. Via
hjemmesiden: studievalgweb.dk kan du booke en tid hos hende, og du kan se, hvornår
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 eller tjek grenaa-gym.dk eller 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

Teamkonsultation

Du og dine forældre inviteres til en snak om dit faglige niveau og din generelle trivsel.
Konsultationen er placeret, før du skal vælge fagpakke, så det er også oplagt at få en
snak om eventuelle tvivl i forhold til dit valg.
I kan træffe klassens teamlærere, din vejleder og HF-uddannelseslederen.

Tutorer

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

Ud af huset

Vi vil rigtig gerne ryste jer godt sammen som klasse, og du kommer derfor i løbet af de
første par uger på en introtur med overnatning til Karpenhøj. Turen varer ca. et døgn og
betales af gymnasiet, men du skal selv betale for maden.
I 2.HF skal du på studietur i 5-7 dage alt efter destinationen.
Skolen opkræver betaling for deltagelse i ekskursioner og studietur. Det kan du læse
mere om på vores hjemmeside under kalender/studieture og ekskursioner.
Al betaling til ud-af-huset-ture foregår via Safeticket.

Vejledning

Vejleder Nina Østergaard Lauritzen - noe@grenaa-gym.dk - 3138 0888
Vejleder Rie Kurdahl - rk@grenaa-gym.dk - 5164 8986
Vejleder Allan Gjersbøl Jørgensen - ag@grenaa-gym.dk - 9117 9018
Læse- og skrivevejleder Pia Toftgård - pt@grenaa-gym.dk
Læse- og skrivevejleder Louise Honoré - lh@grenaa-gym.dk

Følg med her

GG app: grenaa gymnasium
GG facebook: /grenaagym
GG instagram: #grenaagym
GG hjemmeside: grenaa-gym.dk

