Juni 2020
Velkommen på Aalborghus Gymnasium
Nu starter du snart som elev på Aalborghus og bliver en del af fællesskabet her. Det er hårdt
arbejde, men også sjovt at gå i gymnasiet og godt at få en uddannelse. Når du starter her,
siger du samtidig ja til at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor man respekterer hinanden
og arbejder sammen om at skabe et godt studiemiljø i klassen og på skolen generelt. Det
forventes, at du møder til tiden, deltager aktivt i undervisningen og afleverer dine opgaver
som aftalt. Hvis du løber ind i problemer, der kan påvirke din arbejdsindsats, er det altid en
god idé at kontakte din vejleder eller din fastholdelsesinspektor. Vi vil så prøve at hjælpe dig.
En stor del af kommunikationen her på skolen foregår via Lectio. Her kan du se dit skema og
dine lektier, skrive og modtage beskeder fra kammerater, lærere, kontoret og meget mere.
Det er vigtigt, at du tjekker mails og skema hver dag. Der sker ofte skemaændringer på grund
af sygdom, kurser og andet. Du vil én af de første skoledage få en introduktion til skolens itsystemer samt udleveret passwords. Du får bl.a. adgang til Office 365, mens du er elev på
skolen.
For stx-elever er der karaktergivning midt i marts og ved afslutningen af skoleåret. I 1.g er
der desuden eksamen allerede i oktober/november (almen sprogforståelse og
naturvidenskabeligt grundforløb). På stx er der en dansk/historie-opgave samt eventuelle
årsprøver og eksamener i maj/juni måned.
For hf-elever er der ingen karaktergivning, men der gives fagkommentarer i januar. Disse
kan læses i Lectio. På hf er der eksamen i december/januar og maj/juni i alle fag, der afsluttes.
Der skrives desuden opgave i historie i maj/juni måned.
I løbet af året er der ekskursioner og fællestimearrangementer mm. Disse er en del af
undervisningen, og der er mødepligt.
Når man går på en ungdomsuddannelse, er der mødepligt til al undervisning i løbet af
skoleåret. Du kan altså ikke ”få lov til” at tage på ferie i skoletiden. Hvis du ikke møder til
undervisningen, får du noteret fravær. Dette kan influere på dine eksamensvilkår. Har du for
meget fravær eller mangler at aflevere for mange opgaver, risikerer du at skulle til eksamen i
alle fag – eller i værste fald ikke at kunne fortsætte din skolegang.
Det er vigtigt, at vi alle bidrager til fællesskabet, passer på hinanden og hjælper med til at
bevare den gode stemning og den særlige Aalborghus-ånd.
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