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Velkommen til Alssundgymnasiet Sønderborg. Du har valgt et gymnasium, hvor vi sætter 

trivsel og faglighed for den enkelte og for fællesskabet meget højt. Vi ved, at trivsel er en 

forudsætning for at lære og at udvikle sig som menneske.  

  

Herunder finder du information om din skolestart på AGS, som vi i daglig tale kalder vores 

gymnasium.  

  

Hermed ønskes du en god sommer. Vi glæder os alle til at byde dig velkommen på AGS til 

tre fantastiske år lige efter sommerferien.    

  

  

Med venlig hilsen  

  

Jeppe Kragelund  

Rektor  

  

 

På første skoledag mandag den 8. august skal du møde kl. 8:00 på parkeringspladsen 

foran gymnasiet. Her vil nogle af dine nye 

lærere og dine introværtselever fra 2. g følge 

dig hen til kantinen, hvor vi mødes til en fælles 

velkomst.  

   

Herefter bliver I vist hen til jeres klasselokale, 

hvor I starter med stille og roligt at bruge lidt 

tid på at lære hinanden at kende gennem 

forskellige lege, quizzer og lign.  

  

Senere er der forskellige aktiviteter udenfor, hvor I også møder 2. g og 3. g-eleverne.  

Vi hygger med madlavning over bål og forskellige lege og konkurrencer.   

  

https://ags.dk/velkommen-til-nye-elever/
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De første ugers skema er anderledes end det sædvanlige skema, fordi der er afsat tid til at 

lære hinanden godt at kende, at vise dig skolen og fortælle lidt om det at gå i gymnasiet.  

 

På gymnasiets hjemmeside https://www.ags.dk/velkommen-til-nye-elever  kan du finde 

nærmere informationer og programmet for de første introdage. Siden bliver løbende 

opdateret.  

De første tre måneder er du tilknyttet en grundforløbsklasse. Din klasse har tre 

kontaktlærere og to-tre introelever fra 2. g tilknyttet, som hjælper og vejleder jer gennem 

den første tid.  

 

Den 17. til den 18. august er der introtur til Visby Fritidscenter, hvor vi hygger os sammen 

med forskellige sociale arrangementer for at lære hinanden endnu bedre at kende både i 

klassen og på hele årgangen.   

  

Tirsdag d. 23. august fra kl. 15:30 er der informationsmøde omkring valg af studieretning, 

hvor du og dine forældre kan komme og høre om vores studieretninger.   

Du begynder på din valgte studieretning i den første uge af november, men meget mere 

om det senere, nu skal du koncentrere dig om at få en god start i din grundforløbsklasse.   

  

    

  

  

https://ags.dk/velkommen-til-nye-elever/
https://www.ags.dk/velkommen-til-nye-elever
http://www.ags.dk/
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Der er en egenbetaling 500 kr. til dækning af introtur, fest i skolens fødselsdag og 

matematiksoftware.   

Beløbet betales med MobilePay eller kontant i løbet af 2. og 3. skoledag.   

 

Du skal medbringe en bærbar computer. Der kan bruges både PC og Mac. Vær 

opmærksom på, at du har en forsikring til din computer.   

  

Mens du går på AGS har du adgang til Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote etc.).  

 

Det er ikke nødvendigt at købe en lommeregner, da du gerne må bruge 

matematikprogrammet Nspire, som du har fri adgang til, mens du går på AGS.   

  

Dit skema kan ses i skemaprogrammet Lectio, hvor du dagligt skal orientere dig, når du er 

startet på AGS. I bilaget IT-velkomstbrev finder du din kode til Lectio. Fra den 1. juli kan du 

se dit skema og din klasse i Lectio.  

  

Når du ser dit skema på Lectio, kan du se, hvilken grundforløbsklasse du er kommet i. 

Klasserne er angivet med navnene: GF22-1, GF22-2, GF22-3, GF22-4 og GF22-5.  

 

Har du brug for buskort, skal du være opmærksom på, at du selv skal søge om dette. Se 

vedlagte bilag.   

  

Skolens kontor åbner igen efter sommerferien onsdag den 3. august kl. 8.00. 

Vi kan træffes pr. telefon 74 42 05 01, pr. mail ags@ags.dk eller ved 

personligt fremmøde.   

 

https://ags.dk/velkommen-til-nye-elever/
http://www.ungdomskort.dk/

