Egaa Gymnasium, den 1. juli 2019

Kære nye 1.g’er
Optagelsesprocessen er til ende, og vi er glade for at kunne byde dig velkommen til Egaa
Gymnasium.
Vi glæder os til at se dig første skoledag

tirsdag den 13. august kl. 9.00 i kantinen.
De kommende år vil du sammen med de andre nye og alle de nuværende elever blive en del af
et stærkt fællesskab af læring, liv, fag, sjov og sammenhold – som vi håber, at du vil være en
aktiv og engageret del af.

Skema og hold
Vi har vedlagt en liste over grundforløbsholdene.
Skemaet ligger i vores interne system, og det vil du først kunne få adgang til efter skolestart.
Vi har lavet et særligt introduktionsprogram for de første dage. Det kan du finde i slutningen af
dette brev. Hvis du vil vide mere om de første uger, kan du finde yderligere information under
’Skolestart’ på gymnasiets hjemmeside.
Dine timer ligger primært i tidsrummet fra 8.15-15.10. Her skal du altså regne med at være i
skole. Der vil ind imellem ske ændringer i dit skema, og det kan også ske, at der lægges
undervisning på andre tidspunkter – ekskursioner, vejledning, erstatningstimer eller lignende men her vil du blive varslet i god tid.
Derudover er der studiecafé på skolen hver tirsdag og torsdag fra 15.15 -17.00. Det er en rigtig
god mulighed for at lave lektier og afleveringer sammen med dine klassekammerater – og med
hjælp fra både lærere og ældre elever.
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Introaktiviteter
På Egaa Gymnasium vil vi gerne give dig en god start på dine tre gymnasieår. Derfor vil du i de
første par uge opleve en del introaktiviteter.
På din første skoledag vil du efter en fælles velkomst i kantinen bruge hele formiddagen
sammen med din nye klasse og det lærerteam, som følger dig i grundforløbet. Om
eftermiddagen er der et fællesarrangement for alle nye klasser. Første dag vil du desuden få
taget et billede til det interne skemasystem.
I løbet af den første uge vil du møde et fagligt introduktionsforløb, et musisk arrangement samt
en fælles cafe om fredagen.
I den anden uge vil jeg komme rundt og besøge jer i klasserne. I vil desuden få et oplæg om
studieteknik. Derudover vil I møde den mentor, der skal hjælpe jer i forbindelse med de mange
overvejelser om studieretningsvalget.
Vi afholder i uge 35 ’Introcamp’ på skolens udearealer. G10-14 overnatter ved skolen fra den
28. til den 29. august. G15-19 overnatter fra den 29. til den 30. august. I vil få nærmere besked
i introdagene.
Vi har vedlagt et skema for den første uge.

Grundforløbet
Grundforløbet skal hjælpe dig til en god overgang fra grundskolen til gymnasiet. Du vil her
lære Egaa Gymnasium at kende, og du vil blive inviteret med i det fællesskab, som kendetegner
vores gymnasium.
Du skal i grundforløbet afprøve tre forskellige studieretninger. Allerede i uge 34 skal du vælge,
hvilke studieretninger du kunne tænke dig at afprøve. Det er derfor en rigtig god ide, at du
inden skolestarten har overvejet, hvilke studieretninger du kunne tænke dig at prøve. Du skal
prioritere fem afprøvninger, og vi vil selvfølgelig på bedste vis forsøge at få fordelingen af
afprøvningerne til at gå op.
Dit valg af afprøvninger er helt uafhængigt af det senere studieretningsvalg. Du kan med andre
ord vælge bredt i hele vores udbud. Vi mener faktisk, at det er vigtigt, at du prøver flere
forskellige retninger af, inden du træffer dit valg. Som et lille benspænd skal du derfor vælge
afprøvninger inden for mindst to af hovedområderne: naturvidenskab, sprog,
samfundsvidenskab og kunstnerisk. Måske du har interesse for noget helt andet, end du gik og
troede.
Dit endelige valg af studieretning sker i begyndelsen af oktober. Vi skal nok informere dig
grundigt om både studieretningerne og valgprocessen. Ligeledes vil både du og dine forældre
blive inviteret til et informationsmøde den 25. september fra 17:00-18:30. Du kan indtil da læse
mere om de forskellige studieretninger på vores hjemmeside.
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Undervisning og materialer
På Egaa Gymnasium er det nødvendigt, at du medbringer en bærbar computer til
undervisningen. Du kan bruge både MacBook og PC, og den behøver ikke været voldsomt
kraftig. En tablet kan ikke installere de programmer, vi bruger. Du skal medbringe din
computer allerede på første skoledag.
Du får gennem skolen gratis adgang til Microsofts Officepakke. Vi stiller desuden gratis
elektroniske ordbøger til rådighed. Du behøver ikke købe en lommeregner. I stedet skal du efter
grundforløbet købe et matematikprogram til din computer. Din matematiklærer skal nok hjælpe
dig med anskaffelsen.
Du vil desuden blive bedt om at anskaffe dig romanen ”Hvis der skulle komme et menneske
forbi” af Thomas Korsgaard (Lindhardt og Ringhoff, 2017). Den skal læses i dansk senere på
efteråret. Du kan vælge at låne den på biblioteket, på eReolen, købe den ny eller brugt – eller
hvis du har abonnement – finde den på en bogstreamingstjeneste som Saxo eller Mofibo.
Du får i løbet af de tre skoleår udleveret en del kopier, print, kompendier og vejledninger. Vi
opkræver derfor 1.200 kr. som betaling. Når I indbetaler, skal I skrive den kode, der fremgår af
brevet i eBoks, så vi kan identificere betalingen. I skal indbetale på konto nr. 02164069028349.

Særlige oplysninger
Første skoledag skal du desuden medbringe dit afgangsbevis fra 9. klasse. Hvis du har gået i
10. klasse, skal du medbringe både dit bevis fra 9. og 10. klasse.
Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Du kan se
reglerne og søge digitalt på www.su.dk
Hvis du ønsker uddannelseskort til offentlig transport og ikke allerede har søgt, kan du gå ind
på www.uddannelseskort.dk, hvor du kan læse, hvad du skal gøre.

Kontakt og spørgsmål
Vi håber, at brevet her har givet dig svar på alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med en
skolestart. Der kommer ganske givet flere spørgsmål hen ad vejen, og langt de fleste vil du helt
naturligt få svar på i løbet af de første skoledage. Skulle du have behov for det, kan du
selvfølgelig kontakte skolens kontor på telefonnummer 89 12 42 62 eller på mail@egaagym.dk. Kontoret har åbent frem til onsdag den 3. juli kl. 12.00 og åbner igen onsdag den 7.
august.
Med ønsket om en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Martin Ingemann
Rektor
Egaa Gymnasium ∙ Mejlbyvej 4 ∙ 8250 Egaa ∙ Danmark ∙ Telefon 89 12 42 62
www.egaa-gym.dk ∙ mail@egaa-gym.dk ∙ kontortid: man - tors 9-15.00 & fre 9-13.00

