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 Du skal snart starte på gymnasiet, og det skal du glæde dig til.
Gymnasietiden er en tid, hvor du udvikler dig både fagligt og socialt. Du
kommer til at møde nye fag, og du vil blive inspireret af dygtige undervisere,
der interesserer sig for din trivsel. Samtidig er gymnasiet en social arena, hvor
du vil få nye venner og bekendte i et inkluderende fællesskab. Det er i mødet
med dine underviser og medstuderende, at du udvikler dig mest muligt, da
du her får mulighed for at udvikle din faglighed, kreativitet og handlekraft. 

  På Ørestad Gymnasium er det vigtigt, at eleverne bliver hørt og er aktive
deltagere i skolens liv. Derfor har vi mange elevudvalg, hvor du kan få
indflydelse på det sociale liv – samtidig er det muligt for dig at starte nye
udvalg, hvis du har en god idé til et udvalg, der kan tilføje noget positivt til
skolens miljø.  Vi tror på, at alle kan være med til at gøre en forskel enten i
undervisningen eller i det sociale liv. Vi kalder det at være en Changemaker,
hvilket betyder, at det er dine ideer og projekter, der skal præge skolens liv.  

  Dette skoleår starter 15 1.g klasser, hvilket er ca. 450 elever. Det er mange
elever som skal lære et nyt sted og nye medstuderende at kende. Vi går
meget op i at du kommer til at føle dig hjemme på gymnasiet, og der er altid
hjælp at hente til både undervisningen og det sociale liv gennem
underviserne, studievejledere, ledelsen og i administrationen. 
Gymnasiet er en tid med ny viden, nye venskaber og en unik mulighed for at
udvikle din personlighed sammen med andre jævnaldrende. Denne udvikling
glæder vi os rigtig meget til at blive en del af. Vi glæder os til at se dig. 
 
Venlig hilsen: 
Mads Skrubbeltrang, rektor.

KÆRE 
KOMMENDE 
1.G'ER

En hilsen fra rektor
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Sådan foregår dine moduler

I klasemiljøer og
holdmiljøer 35%

Gruppemiljøer 50%

Prøver og
eksaminer 5%

Online 7%

Udflugter og
rejser 3%

Du må max have
10% fravær

Fravær

SÅDAN ER DET
AT GÅ I GYMNASIET 

Hvad har en OEG'er med i skole?

Dansk afleveringer................25 timer
Engelsk afleveringer..............20 timer
Matematik afleveringer.........40 timer

Så lang tid bruger en 1.g'er  ca. på 

Du går i skole i tidsrummet

til

Læs mere om, hvordan det er at gå på  Ørestad Gymnasium på vores hjemmeside: www.oerestadgym.dk



9:00-9:30
Velkomst ved rektor i

idrætssalen

9:30-11:30
Mød din klasse, din

klasselærer og dine tutorer.

11:30-12:10
Frokostpause

12:10-14:00
Festlige aktiviteter

med tutorerne

PROGRAM:
FØRSTE SKOLEDAG
11. AUGUST 2019



Velkommen nye OEG’ere!
I skal nu til at begynde på de tre fedeste år af jeres liv. 3 år I næppe kommer til at
glemme. Ørestad Gymnasium er en stor skole, der rummer mange forskellige
mennesker med mange forskellige baggrunde. Det er derfor ikke svært at få nogle mega
fede bekendtskaber ;-). Det kan man b.la. ved at melde sig ind i et af skolens mange
udvalg. Der er helt sikkert et, der passer til lige til dig! Ørestad Gymnasium er kendt for
mange ting. I skal glæde jer til 3 år med en masse nye mennesker og oplevelser. Nogle
af jer er sikkert nervøse for at skulle starte på gymnasiet da det er en stor forandring for
folkeskolen. Det var vi ihvertfald selv lige før vi startede i 1.g. Det tip vi kan give jer er at
gå oplevelsen i møde med åbne arme, og så er det jo godt at i altid kan spørge eleverne
på årgangene over jer om hjælp.
Vi glæder meget til at møde jer 
tirsdag d. 11 august. 

De allerbedste hilsner
Astrid Sihm Larsen & Bartosz Baracz
Elevrådsformænd

ELEVRÅDS-
FORMÆNDENDE
BYDER VELKOMMEN



Noget for enhver
Uden for undervisningen, foregår
der ofte en masse sociale ting på
skolen. Uanset om du er kreativ,
musikalsk, teknisk interesseret, eller
noget fjerde, så er der noget for dig.
Vores mange udvalg er elevstyret,
men vi bakker som skole meget op
om dem. 
Måske har du lyst til at være med i
Elevrådet og have indflydelse på din
skolegang. 

Måske er du mere til tv-produktion
og vores elevproducerede OEG Live,
som hver måned står for live-TV-
streaming af vores morgensamling.
Programmet laves med
professionelt udstyr af et fast
elevteam med værter, redaktion,
kamerafolk osv.

Vi har også udvalg som fokuserer på
velgørenhedsarbejde, globalisering
og klima.
Læs mere om dem på næste side.

Musik og teater
Hvis du holder af at optræde eller
være kreativ, så er den årlige
multiforestilling måske noget for
dig. Her er der plads til alle, både på
scenen og bagved. Tilmeldingen
ligger allerede i starten af skoleåret.
Hvis du spiller et instrument eller
synger, så har vi også et band, som
spiller til skolens store events.

Fester og arrangementer
Vi har selvfølgelig også fester og
fredagscaféer
som OEG Events arrangerer.
Derudover har vi Oscar-night, LAN-
aftener og vores egen filmfestival

OEG TID 
EFTER SKOLE



På Ørestad Gymnasium har vi en engageret elevudvalgskultur. Det er eleverne selv,
der står for udvalgene og de bestemmer også selv, hvad udvalgene skal arbejde
med, hvor tit de mødes og hvilke aktiviteter og events de har lyst til at lave. 
Hvert år i begyndelsen af skoleåret, holder vi en udvalgscafé, hvor resten af skolens
elever kan kigge forbi, spørge – og forhåbentlig får lyst til at melde sig ind i et eller
flere udvalg. Det kan også være, at nogle bliver inspireret til selv at oprette et
udvalg. 
Udvalgene er vigtige, da de skaber fællesskab på skolen, og giver mulighed for, at
eleverne kan mødes på tværs af klasser og årgange. Udvalgsarbejdet bidrager også
til changemakerkulturen på Ørestad Gymnasium. 

Her kan du se vores største udvalg, og du kan læse meget mere om dem og alle de
andre på vores hjemmeside: https://www.oerestadgym.dk/livet-pa-oeg/udvalg/

ELEVUDVALG

OEGrøn - miljøudvalget

OD på OEG - frivillighedsudvalget OEG bandet 

OEG events - festudvalget



Grundforløb 
At få sin STX studentereksamen tager 3
år, og du starter i gymnasiet med et
grundforløb på ca. 3 måneder, som er
fælles for alle elever. 

Obligatoriske fag:
I grundforløbet følger du undervisningen
i følgende seks fag: Dansk, engelsk,
samfundsfag, matematik, idræt, et
kreativt valgfag og et sprogfag.
Derudover skal du have undervisning i AP
og NV.

AP og NV
AP er almen sprogforståelse, og giver
introduktion til grammatik og latin, og
forståelse for hvordan man lærer sprog.
NV er naturvidenskabeligt grundforløb,
og giver introduktion til metoder og
arbejdsformer i de naturvidenskabelige
fag.
Begge fag afsluttes med en eksamen ved
afslutningen af grundforløbet. Til
november, når grundforløbet er slut, får
du alle de fag, som du skal følge resten af
1.g, sammen med din
studieretningsklasse

DET FAGLIGE

Studieretning
En studieretning består normalt af 2 eller 3 fag samlet i en ‘pakke’. Du
fortsætter fagene fra grundforløbet, men med fokus på dine studieretningsfag.
I løbet af grundforløbet får du en grundig intro til, hvilke studieretninger, vi
udbyder på OEG og du har selv i høj grad indflydelse på, hvordan du
sammensætter dit uddannelsesforløb.
Læs mere om vores studieretninger på de følgende sider.



STUDIERETNINGER
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Vi har 2 kunstneriske studieretninger. Medie, hvor du lærer kunsten at lave film og
tv, både manuskriptskrivning, filmning, klipning, mm.
Musiklinjen med fokus på alle aspekter af musik, bl.a. komponering og sammenspil

Vores supersproglige studieretning er til dig, der elsker sprog og gerne vil lære flere.
Den supersproglige linje kommer i to versioner, begge med spansk på A, og med
enten tysk A (fortsætter) eller fransk A (fortsætter) 

På Ørestad Gymnasium har vi en række utroligt unikke studieretninger, som ikke
mange andre gymnasier har. Du vil høre meget mere om dem, når du starter. 
Du kan også finde dem på vores hjemmeside.

https://oerestadgym.dk/studieretninger/#kunstneriske
https://oerestadgym.dk/studieretninger/#sproglige
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Vi tilbyder på OEG 3 samfundsvidenskabelige studieretninger. Den mest unikke er
vores Global Society Class, som er en engelsksproget linje, hvor dine studieretningsfag
(Samfundsfag A og Engelsk A), samt historie, udelukkende foregår på engelsk. 
Vi har studieretningen Klima og Samfund, hvor du har Samfundsfag A, Engelsk A og
Naturgeografi B og lærer om klimaforandringer, energiressourcer og miljø. I vores
tredje studieretning Samfundsudvikling har du Samfundsfag  A og Matematik A.

N
atur-

videnskabelige

Vi har 5 naturvidenskabelige studieretninger. Studieretning 1 med fokus på Biokemi,
studieretning 2 med fokus på Bioteknologi. Studieretning 3, 4 og 5 ligner hinanden.
Forskellen på dem er, om fysik eller kemi er på A eller B-niveau.

https://oerestadgym.dk/studieretninger/#samfundsvidenskabelige
https://oerestadgym.dk/studieretninger/#naturvidenskabelige


Da vi er et digitalt gymnasium, er vi aktive
på flere platforme og sociale medier.

Vores mest brugte medie er instagram,
fordi vi er et mediegymnasium og derfor
elsker at tage billeder.
 I vores stories får vi blandt andet elever,
gamle elever, udvalg eller lærere til at
overtage profilen for en dag, og det er
spændende at se OEG gennem deres øjne. 

I løbet af sommerferien vil vi selvfølgelig
stadig lægge en masse ting op, så I kan se,
hvad I skal glæde jer til.
Følg os på instagram @oerestadgym  

Skolen har naturligvis en officiel Facebook-
side: Ørestad Gymnasium

Når du starter vil du også kunne komme
ind i vores elevfacebookgruppe 
Elevnyt på OEG, som er en side, hvor vi
deler gode historier og informationer, der
vedrører alle elever. 

Sidst men ikke mindst har vi en YouTube-
Kanal, hvor du kan se videoer om livet på
Ørestad Gymnasium

HOLD DIG
OPDATERET

https://www.instagram.com/oerestadgym/
https://www.facebook.com/Oerestad
https://www.instagram.com/oerestadgym/
https://www.youtube.com/user/OegTuben


PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Kontakt  t i l  forældre
I  gymnas iet  er  kontakten mel lem
skole  og  forældre  langt  mindre
end i  fo lkeskolen ,  ford i  du er
b levet  ældre ,  og  derfor  er  det  d i t
eget  ansvar  at  for tæl le  d ine
forældre ,  hvad der  foregår  i  d i t
sko le l iv  -  a l t  f ra  karakterer  og
fravær t i l  ture  e l ler  re jser ,  som du
ska l  på .  I  mere  a lvor l ige  t i l fælde
kontakter  v i  d ine  forældre ,  men
kun så  længe,  du er  under  18  år .  

På  vores  h jemmeside  har  v i  samlet
en masse  info  t i l  d ine  forældre .
Hv is  de  ikke  automat isk  er  t i lmeldt
vores  forældrenyhedsbrev
' Indbl ik ' ,  kan de  t i lmelde s ig  på
denne s ide .  

Samtykkeerklæringen
Vi  behandler  d ine  data ,  og  det
betyder ,  a t  v i  ska l  have  en
samtykkeerk lær ing  f ra  d ig .
T id l igere  skul le  forældrene også
udfy lde  samtykkeerk lær ingen,  men
det  gælder  ikke  længere .  Du kan
læse meget  mere  om samtykke-
erk lær ingen på  h jemmesiden:
ht tps : / /www.oerestadgym.dk/ lovpl
ig t ige/samtykkeerk laer ingen-
gymbeta l ing-dk/  

Du skal  have en computer
På Ørestad er  v i  d ig i ta le ,  og
bruger  kun få  papirbøger .  Derfor
ska l  du have en computer  med t i l
a l  underv isn ing .  Computeren ska l
have  MacOS e l ler  Windows 10  som
styresystem,  for  at  kunne køre  de
nødvendige  programmer.  Det  er
ikke  mul igt  a t  låne computer  af
sko len.

Det er  grat is  at  gå  i  gymnasiet ,
men… 
Underve js  i  gymnas iet  er  der
forske l l ige  udgi f ter ,  som skolen
ikke  beta ler .  Det  gælder  f .eks .  
 in tro-arrangementer ,
ekskurs ioner  og  teaterture .  For  at
gøre  det  så  le t  som mul igt ,  har  v i
på  OEG en ordning ,  hvor  du én
gang om året  indbeta ler  et  fast
be løb pr .  sko leår ,  som dækker
disse  udgi f ter .  På  den måde ska l
der  ikke  beta les  småbeløb fordel t
over  året .  

Udgifter
Indbeta l ing  for  nye  e lever  i  1 .g  er
1400, -  kr ,  og  beta l ingen foregår
v ia  www.gymbeta l ing .dk .  Be løbet
dækker  a l le  de  faste  udgi f ter  for
skoleåret  2020/21.  Du ska l  bruge
di t  eget  Nem-ID,  når  du logger  på
gymbeta l ing .dk .

Ungdomskort
Når  man går  i  gymnas iet ,  kan man
søge om et  ungdomskort ,  der
g iver  b i l l ig  t ransport  for  unge
inden for  deres  reg ion.  Du kan
læse mere  om ordningen på
www.ungdomskort .dk  

Studie-  og  ordensregler  
Det  er  v ig t ig t ,  a t  du læser  om
skolens  v is ioner ,  s t rateg i  og
studie-  og  ordensreg ler ,  inden du
starter .  Her  kan du læse om
fravær ,  rusmidler ,  adfærd og
meget  mere.  Du kan læse mere
her :

ht tps : / /oerestadgym.dk/om-
skolen/strateg i -og-pol i t ikker/


