
 

INFO-ARK 2021 
 

Elevferieplan skoleåret 2021-2022 

Ringetider 
1. lektion 08.00 - 09.00 
2. lektion 09.10 - 10.10 
3. lektion 10.20 - 11.20 
4. lektion 11.45 - 12.45 
5. lektion 12.50 - 13.50   
6. lektion 14.00 - 15.00 
7. lektion 15.05 - 16.05 

 

Lectio 

Gymnasiet benytter Lectio som administrationssystem. Det er her, du følger med i skemaændringer, fravær, 
karakterer, eksamensplan, beskeder mv. Den første dag på gymnasiet får du udleveret brugernavn og 
password, så du har adgang til dine personlige oplysninger i Lectio. 
 

Computer 
Undervisningen tilrettelægges ud fra den forventning, at eleverne har adgang til en bærbar computer. Hvis du 
har en pc, skal den have styresystemet Windows 10 – bemærk Windows 10S er ikke tilstrækkelig, ligesom 
chromebook ikke dækker behovet. Gymnasiet stiller Office 365 til rådighed, mens du er elev på VHG.  
 
Ordbøger 

Som elev på VHG kan du gratis benytte Gyldendals online ordbøger. Ønsker du ordbøger i bogform, skal du 
selv købe dem. Vent og hør hvad dine sproglærere anbefaler, når du starter til august. 
 

Matematik og lommeregner 
I faget matematik på Vesthimmerlands Gymnasium og HF benytter vi et matematikprogram. Du får mere 

information om hvilket samt hjælp med installation af det, når du starter.  

Vi anbefaler, at du har en PC eller en MAC, som programmet kan installeres på. 

Du får også brug for en ganske almindelig lommeregner og kan sikkert bruge den, du brugte i folkeskolen. Hvis 

du ikke allerede har en lommeregner, anbefaler vi, at du køber en TI-30. 

Sommerferie lørdag den 26. juni 2021 - søndag den 8. august 2021  

Efterårsferie lørdag den 16. oktober 2021 ‐ søndag den 24. oktober 2021 

Juleferie torsdag den 23. december 2021 ‐ mandag den 3. januar 2022 

Vinterferie lørdag den 19. februar 2022 ‐ søndag den 27. februar 2022 

Påskeferie lørdag den 9. april 2022 ‐ mandag den 18. april 2022 

Store bededag fredag den 13. maj 2022 

Kr. Himmelfartsdag torsdag 26. maj 2022 ‐ søndag 29. maj 2022 

Pinseferie lørdag den 4. juni 2022 ‐ mandag 6. juni 2022 

Dimission 2022 fredag den 24. juni 2022 

Sommerferie lørdag den 25. juni 2022 ‐  


