
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   Den 30. marts 2017 
 
 
 
 
 
 
Kære ansøger 
 
 
Det glæder os at kunne meddele dig, at du fra næste skoleår er optaget på stx på Aalborghus 
Gymnasium, under forudsætning af at du har aflagt de nødvendige prøver i folkeskolen.  
Vær opmærksom på, at du er forpligtet til at orientere gymnasiet, hvis du ikke har aflagt disse 
prøver. Ellers bortfalder dit retskrav på optagelse.   
 
Alle breve fra gymnasiet vil fremover blive sendt med elektronisk post til din e-boks. Dette brev er 
også sendt til dine forældre, hvis du er under 18 år, såfremt vi har deres cpr-numre. Du opfordres 
til at sørge for, at post fra gymnasiet bliver videresendt til dine forældre, så de kan følge med i, 
hvad der sker på Aalborghus. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. 
 
Vedlagt dette brev finder du forskellige oplysninger om, hvordan det er at gå på Aalborghus, så 
husk at åbne de to vedhæftede dokumenter. Husk også at besøge vores hjemmeside 
www.aalborghus.dk. 
 
Du kan se din klasse i grundforløbet på følgende link fra ultimo juli måned: 
http://www.lectio.dk/lectio/290/default.aspx. Det er ikke muligt at skifte klasse i grundforløbet. Vi 
sender ikke klasselister eller andet ud efter dette brev. Efter de første 10 uger dannes der nye 
klasser ud fra de valgte studieretninger.  
 
Når grundforløbet er slut, og du er kommet i din studieretningsklasse, afholdes der 
teambuildingture for de enkelte klasser. 
 
Gymnasiet opfordrer dig til ikke at købe lommeregner eller ordbøger før skolestart, da vi har licens 
til elektroniske programmer for alle elever. Til gengæld anbefaler vi, at du medbringer bærbar 
computer. Det er skolens erfaring, at både store og små pc’ere samt Mac-computere kan bruges.  
Vi har også licens til CD-Ord (pc), IntoWords (Mac) og andre hjælpe- og støtteprogrammer, som du 
kan få gratis adgang til. 
 
Hvis du fylder 18 år inden den 1. juli, er du berettiget til SU fra 1. august. Du kan tidligst ansøge på 
www.SU.dk i juli måned. 
Buskort (Ungdomskort) kan søges på www.ungdomskort.dk i juni måned. 
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D. 26. eller 28. september holder vi et arrangement for dig og dine forældre, hvor de kan se skolen 
og høre om de forskellige studieretninger. I januar 2018 er der forældrekonsultationer d. 22. eller 
24. januar. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Hvis der er helbredsmæssige oplysninger, som vi bør kende til, så kontakt os venligst om disse. 
 
På https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=828 kan du læse, hvordan vi behandler 
oplysninger om dig i skolens edb-system (Persondataloven). 
 
Vi har ferielukket fra den 28. juni – 8. august (begge dage inkl.). 
 
Vi glæder os til at se dig på Aalborghus onsdag d. 16. august 2017 kl. 9.30.  
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Torben Poulsen 

Rektor 
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