Faglighed og fællesskab i klare rammer

Vigtig information
På skolens hjemmeside www.nghf.dk vil du i mappen Info til nye elever 2019 bl.a. finde Skole-ABC’en.
Her står der noget om:
 Ungdomskort og SU (pjece)
 Den bærbare PC, du skal have, når du starter på skolen.
 Skolebusser, -ferier, -fester, fravær, studieture m.v.
Læs Skole-ABC’en grundigt igennem inden skolestart.
Se pjecen Ungdomskort & Statens Uddannelsesstøtte (SU) under Info til nye elever 2019.
Bestilling af bus-/togkort foregår på www.ungdomskort.dk
Er du fyldt 18 år inden skolestart, kan du søge SU på www.su.dk
Du skal bruge NemID for at kunne logge på og bestille kortet.
Har du ikke NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Du kan tidligst søge Ungdomskort og SU i slutningen af uge 26.

14. august er første skoledag som starter kl. 9.00 og afsluttes kl. 13.45.
I skolens aulaområde vil der være opstillet en række opslagstavler, hvor du kan se hvilken klasse du skal
gå i. En række introguider vil herefter hjælpe dig videre.
I løbet af de første tre skoledage afvikles der forskellige introduktionsaktiviteter for de nye elever.

14. august kl. 16.30 – 17.30 er der fyraftensmøde for forældre angående hytteture, Lectio, fravær, bærbar
PC m.m. Giv venligst invitationen til dine forældre.

15. august er der fotografering individuelt og til klassebillede.

Studietur
Tidspunkt:

HF: Starten af juni måned i 1.hf (eksamensperioden).
STX: Uge 10 i 2.g.

Pris:

HF: ophold + transport koster normalt max. 2.900 kr. + kost.
STX: ophold + transport koster normalt max. 3.200 kr. + kost.

Betaling:

Ca. 9 – 12 måneder inden studieturen.

Rejselegat:

Elever, der er særligt økonomisk trængte, kan søge skolens rejsefond om et
rejsetilskud.
Ansøgningsskema hertil udleveres/udsendes fra skolens kontor i efteråret.

Særlige studieture
Tidspunkt:

Nogle studieretninger har også mulighed for at rejse i 1.g (Sprog-klassen) eller i
studieretningsfag i 3.g.
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