VELKOMMEN
INFOMØDE FOR NYE
ELEVER & FORÆLDRE
12. August 2020
Vibenshus Gymnasium

ÅRETS GANG – EFTERÅR 1.G












Introdage (brobygning): 13.-14. august
Kanotur på Susåen: 24.-26. august

Prøver i Produktudvikling og Naturvidenskabeligt grundforløb: 5.-7. oktober
Vejledningssamtaler (elev/forældre/kontaktlærer): 8. oktober
Valg af studieretning: 9. oktober

Efterårsferie: 12.-16. oktober (inkl)

Opstart studieretningsklasser: 1. november
Hyttetur: 3.-5. november

Operation Dagsværk: 6. november (ingen undervisning)
(Julefest: 4. december)

(LAN-Party 13.-15. november)

ÅRETS GANG – FORÅR 1. G









Juleferie: 21. December – 1. januar (inkl)
(Temafest): 5. februar

Vinterferie: 10.-14. februar
(LAN-Party: 19.-21. marts)

Påskeferie: 29. marts - 5. april
Evt. Gallafest: 14. april

Sidste alm. Skoledag: 20. maj
Translokation: 25. juni

NB: Der kan forekomme aktivitet Grund-

lovsdag og fredag efter Kr. Himmelfart

Studieture






Introture i 1.g (uge 35 og 45)
2. år: Danmark (uge 44 eller 10) ca. 1500,3. år: Europa (uge 44 eller 10) kr. 4000,En vigtig del af pensum
Destinationen bestemmes af studieretningen

Afgang med tog mandag
morgen/formiddag til Sorø
Orienteringsløb ca. 8 km til lejrplads
Tirsdag og onsdag: kanotur
Onsdag: hjemrejse med tog fra
Næstved
Overnatning i telte (kønsopdelt)
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KANOTUR
SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
• Vi regner med at alle deltager, dog ikke
- Hvis man er syg/i særlig risikogruppe
- Er smittet med covid 19 eller udviser symptomer
• Turen er klasseopdelt – hele vejen igennem (telte, lejrplads, kanoer aktiviteter)
• Medbring egen håndsprit og egen mikrofiberklud til aftørring
• Jævnlig håndsprit/håndvask
• Mundbind i toget er obligatorisk
• Sov forskudt (hoved til fod) i teltene
• Følg lærernes anvisninger!
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CORONA
GENERELLE FORHOLDSREGLER OG TILTAG
Vi følger og tilpasser os løbende myndighedernes retningslinjer


Afstand: Mindst 1 meter (dog ikke nødvendigvis i undervisningen)



Hygiejne: håndvask og afspritning



Isolation: Bliv hjemme hvis du er smittet eller udviser symptomer. Giv skolen
besked, hvis du er smittet eller har mistanke om det!



Klassen som gennemgående gruppe



Foreløbigt ingen fester og fredagsbarer



Bordtennis og bordfodbold er ok; basket er sat i bero



Vi holder til højre på trapperne



Alle tager hensyn og udviser omtanke!

STRUKTUR

Grundforløb
August ‘20oktober ‘20
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• Faglig undervisning
(dansk, matematik,
engelsk, kom/it,
valgfag)
• Produktudvikling
(samfundsfag,
teknologi)
• Naturvidenskabeligt
grundforløb
• Afsluttende prøver

Studieretningsforløb
November ’20
- juni ‘23

• Obligatoriske fag
• Studieretningsfag
• Valgfag
• Individuel tid
• Tværfaglige forløb
(SO) – leder frem til
SOP

STUDIERETNINGER
Mat-kemi
Bioteknologi
International Science

• Matematik A
• Bioteknologi A
• Matematik A
• Fysik A

Computer Science

• Matematik A
• Programmering B

Kommunikation &
design

• Kom/it A
• Design B

Teknologi & design
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• Matematik A
• Kemi A

• Teknologi A
• Design B

TRIVSEL
•

•

Netwerk

•

Projektarbejde

•

Fokus på klassekultur

Sund

•

Fester, cafeer, klubber

•

LAN-parties

•

•

Sunde pauser

•

Idrætsdag

•

Studieture og rejser

•
•
•
•
•
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2 kontaktlærere i
grundforløbet
Herefter 1 klasselærer
Årgangsleder
Studievejleder
Læsevejleder
……

IT
Det er nødvendigt at have en computer fra dag 1!






Trådløst netværk (nyt hdmi i alle lokaler)

Lectio (Tjek hver morgen inden du går hjemmefra!)

Programpakke via Office 365
MS Teams
Systime

Minimumkrav til Windows bærbar:






NB! Formel
information
sendes til elevens
e-boks!

Mindst Intel I3

Mindst 8 GB ram

Mindst 256 GB harddisk

WI-FI – N standard Dual Band
Windows 10. 64 Bit version

IT-support på skolen: Michael Buch, mandag, onsdag og fredag

LEKTIER MM.


Gruppearbejde og fælles lektielæsning
o



Lektiecafe
o





Brug og hjælp hinanden

1 gang om ugen – lige nu er det tirsdag fra kl. 12-16. Hjælp ved tidligere
elever

Opgaveværksted
o

Et par eftermiddage i semestret samt hele dage i december og i maj/juni

o

Eleven indskrives ved manglende opgaveafleveringer

o

Støtte årgangslederne

Andet
o

Samarbejde med matematikcenter – holder matematikcafe på skolen
hver mandag aften + webmatematik

o

Øvrige obligatoriske tiltag under ”Individuel tid”

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
 Støtte gives primært til


Sproglige vanskeligheder (ordblindhed)



ADHD og ASF



Depression, angst, OCD

 Støtteformer


Særlige hjælpemidler



Støttetimer



Ekstra tid til eksamen

 Der ansøges om SPS ved at rette kontakt til studievejlederen
 Evt. støtte bevilges på baggrund af en samtale og dokumentation


udredning



screening

 Støttemulighederne følger eleven gennem hele skoleforløbet.

KAN DET PASSE…..
… at elevernes skemaer hele tiden ændrer sig?
… at de af og til ikke har lærere?
… at de har en lang pause midt på dagen?
… at de er i skole til 16 eller sågar 17?
… at vi som forældre ikke får nogen information?
… at de skal aflevere opgaver midt om natten?
… at de må drikke alkohol på skolen?
…?
…?
I kan finde svar på det meste i folderen Vibenshus A-Z, som I fik
tilsendt i starten af juni. Ellers: spørg endeligt!
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