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Kære ansøger 
 
Velkommen som elev på Aalborghus Gymnasium.  Vi håber, du glæder dig til to år med udfordringer 
og oplevelser. Det er vigtigt, at du hurtigt falder til og føler dig hjemme på skolen. Derfor er de første 
dage skemalagt med et introforløb, hvor du lærer bygningerne, lærerne og klassekammeraterne at 
kende. En række tutorer fra de ældre klasser følger din klasse disse dage. 
 
Vedhæftet dette brev finder du forskellige oplysninger om, hvordan det er at gå på Aalborghus, så 
husk at åbne de vedhæftede dokumenter. Husk også at besøge os på Facebook og på vores 
hjemmeside. 
 
Du og din klasse skal på studietur til foråret, og første rate skal betales allerede den 15. september. 
Læs mere i det vedlagte bilag om fester og andre arrangementer. 
 
Der er udsendt en foreløbig klasseliste, men der kan ske ændringer inden opstart.  
 
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’er samt Mac-computere kan bruges. Vi har 
desuden licens til CD-Ord (pc), IntoWords (Mac) og andre hjælpe- og støtteprogrammer, som du kan 
få gratis adgang til. 
 
Når du går på en ungdomsuddannelse, er du berettiget til Ungdomskort, der giver dig ret til at rejse 
mellem din skole og din bopæl. Buskortet søges på www.ungdomskort.dk med dit NemId. Vi 
anbefaler, at du søger hurtigst muligt, så du har kortet til skolestart. 
 
 
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. 

 
Vi har ferielukket fra den 4. juli – 2. august (begge dage inkl.). 
 
Vi glæder os til at se dig onsdag d. 14. august 2019 kl. 9.30.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
Torben Poulsen 

Rektor 
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