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3. juli 2018

Velkommen til Næstved Gymnasium og HF (NGH)
NGH – din fremtid via faglighed og fællesskab
Kære nye elev!
Du skal starte på NGH mandag den 13. august 2018 kl. 8.00 på HF i 1p, og jeg glæder mig til at se dig. Med
skolestarten begynder en ny og vigtig periode i dit liv – en tid, hvor du vil udvikle dig på mange måder. Skolen ønsker at give dig den bedste uddannelse i et godt og trygt miljø, og du vil derfor allerede de første
dage møde både faglærere og teamlærere (klasselærere), som følger dig og klassen.
Du starter på NGH et særligt år, idet skolen fylder 75 år d. 13. august. Dette vil blive markeret allerede første skoledag, ligesom der vil være forskellige andre festligheder og særlige aktiviteter resten af året.
MANDAG D. 13 AUGUST
Du kan fra fredag den 10. august se dit skema og navnene på dine klassekammerater på: www.naestvedgym.dk – vælg Lectio i højre side, klik på din klasse og se skema, elever og lærere. Der kan forekomme
mindre ændringer og justeringer i sammensætningen af de enkelte klasser frem til skolestart.
Når du kommer til skolen mandag den 13. august kl. 8.00, går du op i skolens aula. Her er skilte med klassebetegnelserne, så du kan se, hvor du skal gå hen. I aulaen vil der være velkomst med indslag fra undertegnede, formanden for lærernes Pædagogiske Råd og formanden for Elevrådet samt fællessang og velkomst fra skolens musikhold. Efter dette går du sammen med din klasse til et lokale, hvor du, dine teamlærere, dine klassekammerater og klassens elev-tutorer præsenteres for hinanden.
Mandag den 13. august kl. 17-18.30 inviteres dine forældre til et kort fyr-aftensmøde. Der vil være et kort
oplæg om NGH, og om valg af fagpakker. Derefter er der mulighed for at tale med skolens ledelse og vejledere.
HVAD SKAL DU HAVE MED?
Første skoledag skal du medbringe en kopi af dit 9. og 10. klasses afgangsbevis (hvis du har gået i 10. kl.),
som du skal aflevere til din teamlærer. Første skoledag skal du desuden medbringe din computer, et penalhus med og evt. en madpakke. Skolens kantine er åben.
I løbet af de første dage skal klasserne fotograferes, besøge mig på mit kontor og på en rundvisning med
elev-tutorerne på skolen. Senere får du et kursus i skolens IT-systemer Lectio og Edulife.
INTROTUR UGE 35
Du skal på introtur med din klasse i uge 35 (se hvor og hvornår i vedlagte oversigt). Du skal betale 100 kr.
for mad til introturen. Beløbet indbetales elektronisk via Safeticket i perioden fra mandag den 13. august til
og med fredag den 17. august kl. 23.59.
Du finder Safeticket på Næstved Gymnasium og HF´s hjemmeside www.naestved-gym.dk i højre side. Find
billetsalget for den klasse, du går i. Tryk ”køb billet”, udfyld felterne og acceptér salgsbetingelserne. Det er
vigtigt, du skriver dit fulde navn samt mailadresse, og hvilken klasse du går i. Gå til betalingsvinduet, udfyld
oplysningerne og godkend. Du vil nu modtage en kvittering pr. mail.

280201-5049, værge 1: 260169-0686, værge 2: 120370-1825

Introturen starter med afgang i bus fra skolen kl. 10.15, og du er tilbage på skolen dagen efter omkring kl.
12.00. Turen varer altså to dage med én overnatning. Klassens teamlærere deltager. Se vejledende pakkeliste – vedlagt.
Da introturen er et obligatorisk skolearrangement, er der mødepligt. På turen vil du lære du dine klassekammerater rigtig godt at kende, og der vil være en række forskellige sociale, lærerrige, udfordrende og
sjove aktiviteter, som I sammen skal klare - i gode rammer.
IT PÅ NGH
IT er en integreret del af undervisningen, og du skal derfor medbringe en bærbar computer i den daglige
undervisning og til prøver/eksamener. Skolens lærere har Windows-computere og kan derfor bedre hjælpe
med dem, men skolens programmer kan også køre på Mac. Skriftlige opgaver og besvarelser til eksamener
afleveres elektronisk. Du skal ikke købe ordbøger inden skolestart, da skolen tilbyder elektroniske ordbøger
og Office 365 gratis til elever. Alle elever skal derudover installere et matematikprogram på computeren,
der koster ca. 180 kr. om året. Matematiklærerne giver nærmere instruktioner om dette ved undervisningens start.
Du får adgang til at printe på skolens printere, og alle får 120 kr. pr. år til dette. Har du behov for mere, kan
du købe flere print og kopier for 0,50 kr. pr. stk. farveprint/kopi koster 2,50 kr. pr. stk.
SU OG TRANSPORT
Du kan få SU kvartalet efter, du fylder 18 år: Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1.
oktober, og du kan tidligst søge én måned før. SU søges på nettet under ”minSU” på www.su.dk.
Elever på en ungdomsuddannelse har mulighed for at få rabat på transport mellem bopæl og skole. På
www.ungdomskort.dk kan du søge om ungdomskortet, men vær opmærksom på sagsbehandlingstiden.
Skolen kan ikke garantere, at alle ansøgere får deres ungdomskort til skolestart, men opfordrer til, at du
søger hurtigst muligt.
SKOLENS KONTOR
Skolens kontor åbner efter sommerferien torsdag den 2. august kl. 9, og du er velkommen til at ringe eller
maile til os på: 5572 0676 / skolen@naestved-gym.dk, hvis du har spørgsmål, til skolestart eller har ændret
dine uddannelsesplaner.
Jeg håber, at du får en god start og bliver glad for at gå på Næstved Gymnasium og HF.
Med venlig hilsen og god sommerferie
Susanne Stubgaard
Rektor
Læs mere om NGH på www.naestved-gym.dk og på www.facebook.com/NaestvedGym
Introtur 2018
Klasse
Afgang
Man d. 27/8 – tir. d. 28/8
1.j, 1.p og 1.k
10.15
Adresse: Næsbycentret, Skelbyvej 126, 4171 Glumsø

Hjemkomst
12.00

