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Aars, den 30. juni 2021 
Til  
xx 

og forældre/værge hvis elev under 18 år 
 
 

Optagelse i 1g på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
 
Kære 
 
Det glæder mig at bekræfte, at du er optaget i 1g på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Din 
første skoledag er mandag 9. august 2021 med mødetid kl. 9.00. Vi forventer, at dagen slutter 
omkring kl. 15.00 og undervejs byder gymnasiet på en sandwich. 
 
Den første skoledag skal vi bede dig møde op i praktisk tøj og fodtøj (efter vejret), da noget af 
dagens aktivitet vil foregå udendørs. 
 
De første tre måneder på gymnasiet skal du gå i en grundforløbsklasse. Under grundforløbet vil 
du – ud over den almindelige undervisning – være i tæt dialog med gymnasiets lærere og 
studievejledere, så du er godt forberedt til at vælge studieretning, når dette skal ske omkring 
efterårsferien. Skemaet for grundforløbet vil du kunne se, når du får login til vores system 
første skoledag. Den normale skoledag begynder kl. 8.00 og slutter omkring kl. 15.00. Du skal 
dog være opmærksom på, at du nogle dage kan have undervisning til kl. 16.00. 
 
1g introtur 
Vi har planlagt introtur for 1g til Livø onsdag 25. til fredag 27. august – det hører du mere om 
efter skolestart. 
 
Forældreaften for 1g forældre og elever 
Sæt kryds i kalenderen mandag 30. august 2021, hvor vi inviterer til en aften med fokus på stx-
uddannelsen og de studieretninger, som eleverne skal vælge imellem til oktober. Dine 
forældre får denne aften også et indblik i, hvordan det er at være elev på Vesthimmerlands 
Gymnasium og HF.  
 
Andre invitationer til 1g forældre i skoleåret 2021-22 

• Torsdag 18. november 2021, hvor eleverne er begyndt i deres studieretningsklasser, 
holder vi klassemøder for vores 1g elever og deres forældre. 

• Lørdag 5. marts 2022 er der gallafest, hvor også 1. årgangs forældre er velkomne til at 
deltage. 

 
Der bliver desuden afholdt forældrekonsultation i marts måned. Mere information følger efter 
nytår. 
 
Arrangementerne afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer som følge af Covid-19, 
og ændringer kan derfor forekomme. 
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SU 
Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge SU; det gør du via hjemmesiden www.su.dk. 
 
Læse-/stavevanskeligheder 
Ved skoleårets start vil alle elever på 1. årgang blive screenet for læse-/stavevanskeligheder. 
Nogle elever har allerede nu kendte læse-/stavevanskeligheder eller er diagnosticeret 
ordblinde, og vi arbejder på hurtigst muligt at få den fornødne hjælp med læse-/stavepro-
grammer og eventuelt støttetimer igangsat. 
 
Hjemmeside www.vhim-gym.dk 
På hjemmesiden findes aktuelle informationer, invitationer til forældrearrangementer og 
kopier af udsendte breve. Gymnasiets ringetider og ferieplan ligger også på hjemmesiden.  
 
Vedhæftet dette brev finder du: 
 

• information om hvordan du søger Uddannelseskort 

• Info-ark med ferieplan, ringetider m.m. 
 
I uge 31, lige inden skolestart vil du – i din e-boks - modtage en klasseliste samt skemaet for 
den første uge. 
 
 
På gensyn – vi glæder os til at se dig mandag 9. august 2021 kl. 09.00. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jette Rygaard 
Rektor   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag  

http://www.su.dk/

