
Forældremøde 8. august 2022

Musikalsk velkomst fra tutorerne

Velkomst ved tutorerne Arthur (2y) 

og Caroline (2a)

Rektors velkomst

Grundforløb og studieretningsstart ved 

uddannelsesleder Jesper Holmbach 

Lectio, årets gang og internationalisering 

ved vicerektor Lars Nielsen 



En god studietid

Hvad kan I forvente af skolen?

Hvad forventer vi af eleverne?

Hvad forventer vi af forældrene?



Hvad skal der til for at lykkes? – Skolen

Tryghed

Socialliv

UdsynFaglighed

Vi ser den 
enkelte i 

kollektivet

”HG-ånd”



Hvad skal der til for at lykkes? –
Eleverne.
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Hvad skal der til for at lykkes? –
Eleverne.



Hvad skal der til for at lykkes? -
Forældrene

At støtte de unge i at lære at gå i 
gymnasiet

• Nye lærere og kammerater

• Nye arbejdsformer

• Større faglige krav og fokus på 
faglighed (lektielæsning)

• Fester på og udenfor skolen 
(alkohol/euforiserende stoffer)

• Karakter- og forventningspres

Hvad skal vi bruge jeres hjælp til? Hvad skal vi ikke bruge jeres hjælp til?

At fortælle os hvilke karakter de unge skal have, 
og hvem de skal gå i klasse sammen med



Studie- og ordensregler 

1) Alkohol

• Ingen alkohol på introtur og studieture i 1.g

• Alkoholfrit rum til fester

2) Rygning

• Der må ikke ryges i skoletid (08.15-15.15) 

3) Snus og andre nikotinpræparater 

• Betragtes som rygning og de samme regler er derfor gældende

4) Euforiserende stoffer

• Mulig kontrol med hunde til fester og i dagligdag

• Elever med misbrug SKAL i behandling for at kunne forblive på skolen

• Dealere bortvises for altid ved første forseelse 
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Hvorfor lykkes vi

1.Ansatte
2.Elevtyper
3.Forældregruppe
4.Fagligt fokus
5.Social fokus
6.Fokus på dannelse 



STX grundforløb 2022Hasseris Gymnasium



STX

• Grundforløb udgør 3 mdr. 
• Introduktion til STX-uddannelsen

• Afklaring af studieretningsvalg

• Studieretningsforløbet udgør resten af 
gymnasietiden



1.g-forløbet

• Grundforløb (august – november)

• - obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik & samfundsfag

• - NV (naturvidenskabeligt grundforløb) & AP (almen sprogforståelse)

• - fysik, idræt, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog

• - afsluttes med prøve i NV, AP og screening i matematik  

• Studieretningsforløb (november – juni)

• - dansk, engelsk, matematik og samfundsfag, fysik, idræt & kunstnerisk fag

• - studieretningsfag (A- & B-niveau)

• - naturvidenskabeligt valg 

• - historie 

• - 2. fremmedsprog



Valg af 
studieretning

• Vores opgave er at skabe rammerne for et velovervejet 
studieretningsvalg

• Eleverne møder studieretningsfagene i undervisningen i 
grundforløbet

• Screening i matematik

• Vejledningsdag 

- Afklaring omkring studieretningskategorier (science, 
samfund, sprog og musik)

- Forskelle og ligheder mellem studieretninger og fag

• Karrierevejledning v. Studievalg Aalborg

• Gymnasievejledere afholder individuelle samtaler med alle 
elever før valg af studieretning

• Sidste frist for valg af studieretning: 6.  oktober 



En god start 
på Hasseris 

Gymnasium

• Målet er stærk social trivsel i grundforløbs- og 
studieretningsklasserne

• Introlærere, teams & gymnasievejledere

• Tutorer

• Introuger: uge 32 & 33

• Livø: uge 33

• 1.g fest d. 19/8

• HG-ven

• Mentorgrupper

• Frivillige aktiviteter 

• Uge 45: Studieretningsuge med fokus på social 
trivsel og den gode start i ny klasse. 
• MGP (29 - 30. nov + 1. dec)



Gymnasie-
vejledning

• Trivsel og fastholdelse

• Vejledning fx i forbindelse med studieretningsvalg

• Søren: g8 – g9

• Karen: g4 – g6 – g7

• Per: g1 – g2 

• Vita: g3 – g5















Vigtige datoer og begivenheder i skoleåret 22/23

• 6. okt.: Valg af studieretning

• 28. okt.: AP-prøve (skriftlig)

• 31.okt.-4. nov: NV-prøver (mundtlig)

• 7. nov.: Studieretningsstart

• 1.dec: 1.g MGP 

• 6/2-10/2: Musical

• Primo marts: Terminskarakterer

• 17/4-21/4: 1.g rejseuge (Global-rejser + sprogskole)

• 26/5: Sidste undervisningsdag

• 21/6: Sidste mulige eksamensdag (først herefter sommerferie!)

• Fester: 19/8, 23/9, 4/11, 13/1, 3/3, 21/6

• Cafeer: 9/9, 7/10, 16/12, 16/2, 14/4 



Internationalisering på Hasseris Gymnasium



Global-
studieretninger

Global Science 

(MA A – Fy B – Ke B) 

London – USA – Shanghai/Quzhou

30.000 kr.

Global Politics

(EN A – SA A)  

København – Bruxelles – Beijing       

20.000 kr.

Art & Music

(MU A – EN A el. MA A) 

Oslo – Wien – London           

15.000 kr.

Language & Literature

(EN A – SPA A – sprog B) 

Sprogskole – Spanien – England   

15.000 kr. 



Andre internationaliseringstilbud

1.g: Sprogskoleophold i Berlin / Nice / Malaga for ikke-global elever

2.g: Studietur i stamklasser

3.g: Ekskursion på valghold eller i studieretningsfag

Udvekslingsgymnasium i Lüchow.


