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Praktiske oplysninger 

Vi har i de første uger lavet et specielt modtagelsesprogram for jer, så I kan lære de mange nye 
mennesker og det nye miljø at kende; men også så I straks kommer i gang med det faglige. På 
den første skoledag vil I blive modtaget af tutorer fra 2g og 3g, som vil tage rigtigt godt imod jer. 

 
Introduktion 
I starter med et grundforløb på 3 mdr. hvorefter I kommer i den klasse, I skal følge resten af 
gymnasietiden. 
I de 3 mdr. vil I blive inddelt i grundforløbshold (vedlagt). Der vil komme til at foregå en del 
introduktionsaktiviteter som start på det at være gymnasieelev. Bl.a. vil I skulle overnatte på skolen 
torsdag d. 15. august, hvor vi har planlagt forskellige aktiviteter til jer. I grundforløbet vil I få faste 
pladser i klasselokalerne og I vil blive placeret i faste makkergrupper. Det er vores erfaring, at det 
gør jeres start på gymnasiet nemmere. 
Efter de 3 mdr. – og efter I har valgt studieretning – vil I komme i nye studieretningsklasser. Også 
her vil vi arrangere ”ryste sammen” aktiviteter. 

 
Skema 
Mødetidspunktet om morgenen er normalt kl. 8.15. Til første time kan alle, der har billet (eller 
ungdomskort) til Odder Station frit køre med en bus fra stationen ca. kl. 7.51, 8.03 eller 8.07 
(passer med busser og letbane) til skolen. 
Vi har lektioner af 70 minutters varighed. Normalt er der undervisning fra 8.15 til kl. 15.05; men 
måske skal I nogle gange først møde 9.35 eller får fri kl. 13.50. 
Du kan se jeres eget skema for den første uge ved at gå ind på Odder Gymnasium hjemmeside. 
www.odder-gym.dk/ny-elev-2019/skema 

Du kan se dit skema fra den første uge i august. Vær dog opmærksom på at skemaet er dynamisk, så 
der vil løbende komme justeringer – også i årets løb. Når du møder til august vil du få et brugernavn 
og password til vores IT system -  Lectio, og så kan du se mange flere detaljer om undervisningen, 
lektier m.m. 

 

Ringetider 

1. lektion 
2. lektion 
3. lektion 
4. lektion 
5. lektion 

 
 

kl. 08.15 – 09.25 
kl. 09.35 – 10.45 
kl. 11.00 – 12.10 
kl. 12.40 – 13.50 
kl. 13.55 – 15.05 

 

Ungdomskort – rabat på transport 
Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din 
bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Ungdomskort 
giver dig også andre fordele – læs og bestil på www.midttrafik.dk/ungdomskort. 

 

 

SU 
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år og er optaget på en ungdomsuddannelse. Bliver du 
f.eks. 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. 
Du kan tidligst søge SU én måned før den dato, du kan få SU fra. Har du f.eks. ret til SU fra den 1. 
oktober, kan du tidligst søge fra den 1. september. 
Du kan orientere dig yderligere om SU på http://www.su.dk, hvor du også kan finde oplysninger 
om anskaffelse af NemId. hvis du ikke allerede har et. 

http://www.odder-gym.dk/ny-elev-2019/skema
http://www.midttrafik.dk/ungdomskort
http://www.midttrafik.dk/ungdomskort
http://www.su.dk/


 

Undervisningsmidler 
For alle gymnasier gælder, at der er egenbetaling af visse undervisningsmidler. Beløbsgrænsen er 
2500 kr. Vi kan nøjes med at opkræve kr. 1000, der dækker alle 3 år. Beløbet dækker licenser for 
ordbøger, diverse programmer / apps, fotokopier m.v. som beskrives nedenfor. Hvis uddannelsen 
afbrydes returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter til dette ved skolestart. Beløbet 
skal senest tirsdag den 20. august 2019 kl. 12,00, indbetales med betalingskort via safeticket på 
adressen https://oddergym.safeticket.dk/events/53606-Betaling_til_undervisningsmidler_-
_2019_2022/  

 
Skolen forventer, at alle 1g elever medbringer en computer til undervisningen. Vær opmærksom 
på, at hver maskintype har sine styrker og svagheder mht. brug i undervisningen, skriftligt arbejde 
m.m. Det trådløse netværk kan anvendes af både Windows, Linux og Mac computere, men der kan 
være programmer, som kun kan anvendes af Windows eller Mac maskiner. For eksempel kan 
skolens matematikprogram ikke afvikles på en iPad eller anden tablet. Derfor er det en god ide at 
have adgang til en bærbar computer til brug for matematik eller til at udarbejde de større skriftlige 
arbejder, da det her er nemmere at indtaste store tekstmængder og organisere med fodnoter, 
indholdsfortegnelse m.m. 
På skolen er der trådløst netværk, og du vil via dette kunne tilgå elektroniske ordbøger i engelsk 
og de øvrige sprog, som skolen har købt licens til. Disse ordbøger kan også tilgås hjemmefra via 
internettet. Skolen sørger endvidere for licenser til fagspecifikke programmer, herunder en 
software udgave af en lommeregner og program til anvendelse i musikundervisningen. Du får 
ligeledes adgang til Microsoft Office pakken via Microsoft Office 365. 
Skolen låner dig bøger til undervisningen. Du kvitterer for udlån og hæfter for bøgerne, hvis de 
ikke bliver afleveret. 

 
Forældremøder 
Der vil blive afholdt forældremøde om studieretningsvalg tirsdag den 1. oktober 2019.  
I december måned 2019 afholdes der møde for forældrene og elever. 
Klassen og dens lærere præsenteres, og der informeres om rammerne for undervisningen. I 
foråret 2020 holdes der elevudviklingssamtaler, hvor både elever og forældre inviteres til en 
drøftelse af elevens standpunkt. 

 

Fotografering til Matrikel (oversigt over elever og lærere) 
Alle vil blive fotograferet både til enkeltbilleder og klassebilleder samt til Lectio. 
Der udgives derefter en håndbog med oplysninger og billede af samtlige elever, lærere og 
øvrige ansatte. 

 

Første skoledag 
Første skoledag er mandag den 12. august. I skal møde kl. 9.00 og er færdige ca. kl. 14.30. 
Elever, som kommer med bus eller tog til Odder, kan benytte bussen til gymnasiet, som denne 
dag kører fra stationen kl. 8.40. 

 
Flere oplysninger 
Vi vil bede dig om at orientere dig på gymnasiets hjemmeside www.odder-gym.dk før skolestart, 
idet eventuelle ændringer/oplysninger mv. vil blive lagt ud her. Her finder du også skolens Studie- 
og Ordensregler. Du er også velkommen til at kontakte skolen på tlf. 8654 4500. 

https://oddergym.safeticket.dk/events/53606-Betaling_til_undervisningsmidler_-_2019_2022/
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