Kære nye elev på NAG
Tillykke med din plads i 1.g på Nærum Gymnasium. Vi glæder os til at se dig efter sommerferien og ser frem til tre
spændende år sammen med dig. I den vedlagte folder samt på oversigten herunder får du et indblik i nogle af
introdagenes aktiviteter og andre arrangementer, som kommer til at præge din første tid på NAG.
I løbet af introdagene møder du din grundforløbsklasse og bliver præsenteret for dine fag, dine lærere og din
studievejleder. Du vil også møde dine tutorer (elever fra 2.g og 3.g), elevrådet og alle andre elevudvalg på NAG.
Du kan læse meget mere om NAG på vores hjemmeside www.nagym.dk , og følge med på årgangens facebookside

https://www.facebook.com/nagstx

Introdage og -aktiviteter
Onsdag 12/8 kl. 9 til ca. 15

1.g’erne møder kl. 9 (2.g’erne og 3.g’erne møder først kl. 11)

Onsdag 12/8

Aftenarrangement kl. 18.00 – 21.00

Onsdag 12/8 til fredag 14/8

Første uge. Særskema og aktiviteter

Tirsdag 18/8 til fredag 21/8

I løbet af din anden skoleuge bliver alle 1.g-eleverne fotograferet;
i den forbindelse skal du bl.a. afregne ’Betaling for undervisningsmidler’
(se næste side)

Fredag 11/9

NAGadeløb for hele skolen

AFLYST

NAG by Night

Tirsdag 22/9

Forældreaften for 1.g-elever og forældre kl. 19.00

Onsdag 2/12

Forældreaften for 1.g-elever og forældre kl. 19.00

Du vil i introperioden blive introduceret til vores elektroniske platform Lectio, til NAG’s bibliotek og studiecenter
og meget mere…. Glæd dig!

På NAGensyn og hilsen, Introudvalget og dine tutorer, maj 2020

Der er følgende udgifter knyttet til din skolestart:
Betaling for undervisningsmidler
Til delvis dækning af omkostningerne til supplerende materialer, herunder matematiksoftware (se nedenfor), skal du
betale: 500 kr. for alle tre gymnasieår. (UVM bekendtgørelse nr. 1711, 2006)
Studieretnings-introtur
Når du i november efter grundforløbet starter i din studieretningsklasse, skal I på en introdags tur, der koster 500 kr.
Leje af skab
Du kan leje et skab på skolen; det koster 500 kr. for alle tre år.
Matematik
Matematiklærerne anbefaler, at du har en bærbar computer med i skole hver dag. I faget matematik samt øvrige
fag, der anvender matematik, bruges et kommercielt softwareprogram. Du skal bruge softwareprogrammet alle tre
gymnasieår. Programmet udleveres af din matematiklærer i begyndelsen af skoleåret – og du skal glæde dig.
Du behøver således ikke at anskaffe dig hverken lommeregner eller matematikprogram inden skolestart. Betaling for
programmet indgår som en del af din betaling til undervisningsmidler.
Sådan betaler du
Du skal betale 1000 kr. (+ evt. 500 kr. til skabsleje) for ovenstående til regnskabsmedarbejder Solveig den dag, du og
din klasse bliver fotograferet. Det bliver i løbet af uge 34. Du får nærmere besked om hvornår og hvor ved skolestart.

