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Årets gang i 1.g på CG
Grundforløb og studieretningsforløb
Grundforløb kører fra august til start november. Grundforløbet er i store træk ens for alle klasser.
Det består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, almen
sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Øvrige fag starter først i studieretningsforløbet.
En studieretning består af 2-3 fag, som man får allerede i 1.g (med latin som en enkelt undtagelse).
På skolens hjemmeside kan man se den overordnede studieplan for hele 1.g., og i Lectio kan man se
studieplanerne i de enkelte fag.
Flerfaglige forløb
I løbet af 1.g møder man to såkaldt flerfaglige forløb, dvs. forløb hvor mindst 2 fag arbejder
sammen om et emne. Det første flerfaglige forløb i 1.g ligger typisk i januar-februar. Her
samarbejder to fag, der afsættes nogle dage uden anden undervisning til forløbet, og i forløbet
indgår skriftlighed, vejledning, produkt og feedback. Det andet er en skriftlig ugeopgave under
vejledning, dansk-historie-opgaven (DHO), der ligger i slutningen af skoleåret, og hvor der er
tilknyttet en mundtlig årsprøve.
Timepulje
I løbet af 1.g er der også et antal såkaldte timepuljeaktiviteter. For hver elev er der afsat et antal
timer pr. gymnasieår til forskellige aktiviteter med tilstedeværelse af en lærer målrettet elevers
individuelle behov. CG udbyder et antal timepuljeaktiviteter hen over skoleåret, der løbende
relaterer sig til skoleårets begivenheder. Elevdeltagelse er obligatorisk, og der føres fravær.
Timepuljen i 1.g anvendes til følgende aktiviteter:
• Studieretningsintro og IT-intro i grundforløbet
• Lektielæsning/studiekompetence
• Digital dannelse
• Flerfagligt forløb i januar/februar 2122
• Matematik-moduler og eksamenstræning
• Dansk-historie-opgave
Lektielæsning
På CG har vi en forventning om at man laver sine lektier. Vi har særligt fokus på lektielæsning og
har forskellige tiltag som støtte til lektiearbejdet, bl.a. faste studiegrupper i 1.g. og
timepuljemoduler.
OBS ang. ferie:
Man kan IKKE bede elever fri pga. private ferierejser o.l., som må lægges i skoleferierne.
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Feedback, karakterer og forældrekonsultationer
På CG evaluerer vi elevernes faglige standpunkt både summativt (karakterer) og formativt
(feedback). I 1.g finder en formativ evaluering i fortsætterfag sted i februar, hvis fokus er at give
eleverne mulighed for at forbedre sig i forhold til faglige mål, mens der i afsluttende fag (dvs. fag
på C-niveau) gives karakterer. I løbet af foråret og ved skoleårets afslutning gives en
standpunktskarakter.
Forældrekonsultationer ligger d. 9. maj 2022 fra kl. 16-21. OBS: Eleverne skal selv tilmelde sig i
Lectio ugen før.

Lectio og CG’s hjemmeside
Lectio er et webbaseret program med mange forskellige funktioner og oversigter. I Lectio kan man
finde dagligt skema og skemaændringer, ugeoversigter og månedskalender, fraværsregistrering,
karakterer m.v. Alle lærere og elever har deres individuelle login, og man kan kun se informationer,
når man er logget på.
På CG’s hjemmeside kan man finde mange relevante oplysninger om skolen og undervisningen
samt holde sig orienteret om begivenheder i årets løb i ord og billeder.

Teamkoordinator og studievejleder
Hver klasse har tilknyttet to teamkoordinatorer (en udvidet ”klasselærerfunktion”) og en
studievejleder, som året igennem har både individuel og kollektiv vejledning. Derudover har
uddannelseslederne/vicerektor ansvar for fravær på studieretningerne.

Forsikring og studierejse
1. Kommer en elev til skade på skolen, skal elevens egen private ansvars- og ulykkesforsikring
træde til.
2. Skolen har ikke en forsikringsordning, som dækker elever ved udlandsrejser. Elever der skal på
studierejse, skal selv tegne en privat forsikring der dækker hjemtransport.
3. Studierejsen ligger i foråret i 2.g. Erfaringen siger at det kan være en god idé at starte opsparing
hertil allerede NU.

