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SIDSTE SKOLEDAG

1. Den allersidste skoledag onsdag d. 23. maj
På jeres allersidste skoledag har AKU lavet et flot program for dagen med
temaet ”En dag i himlen”.
13:00 – Mødes alle på Rundforbi stadion

Fodboldkamp
lærerne mod eleverne

14:00 – Hygge og grill på plænen ved NAG
15:00 – Udlevering af Blå Bog 2018 
15:30 – Eksamensplanen 2018 åbnes
Alle tiderne er cirka-tider.
Kom udklædt: Hver klasse kan evt. aftale et udklædningstema.
Må det bedste hold vinde!

BIBLIOTEK

NAG’s retningslinjer ang. alkohol gælder også denne dag!

2. Aflevering af bøger til biblioteket
Alle bøger, som du har lånt på skolens bibliotek, skal afleveres snarest muligt,
uanset om afleveringsdatoen er overskredet eller ej. Du kan se en oversigt over,
hvilke bøger du har lånt ved at logge dig på skolens bibliotekssystem, Reindex.
Du finder et link til systemet under fanen ”Bibliotek” på skolens hjemmeside
www.nagym.dk.
 På Reindex hjemmesiden klikker du på ”LOGIN” på menuen
”Selvbetjening” til venstre i skærmbilledet.
 Indtast dit UNI●Login brugernavn + adgangskode og klik på knappen
”Log ind”.
 Klik herefter på ”CHECK MATERIALE DU HAR LÅNT” på menuen
”Selvbetjening” til venstre i skærmbilledet.
 Du får nu vist en liste over dine lån.

BOGDEPOT

3. Aflevering af bøger til bogdepotet
Hvilke bøger skal jeg aflevere?
Alle bøger, som du har lånt på NAG’s bogdepot, skal afleveres. Gå ind under
Bøger i Lectio:
 Du skal aflevere alle de bøger, som du ser på listen.
Hvornår skal jeg aflevere bøgerne?
 Fag, som du ikke skal til eksamen i.
Når du kender eksamensplanen, skal du aflevere alle de bøger, som du
IKKE skal bruge i eksamensperioden.
 Fag, som du skal til eksamen i.
Bøger, som du skal bruge til eksamensforberedelse, skal du aflevere
efter overstået eksamen den dag, hvor du afslutter faget.
Åbningstider i eksamensperioden
Torsdag d. 24. maj til tirsdag d. 26. juni: kl. 08.00 – 15.30
Onsdag d. 27. juni: kl. 08.00 – 19.00
Torsdag d. 28. juni: kl. 08.00 – 12.00
Bogdepotet er lukket på dimissionsdagen fredag d. 29. juni
Hvad sker der, hvis jeg ikke afleverer til tiden?
Sammen med dit eksamensbevis vil du modtage en regning på de bøger, som
du ikke har afleveret.
HUSK at aflevere dine bøger løbende under eksamensperioden

4. De sidste eksamensdage, mandag d. 25. juni til onsdag d. 27. juni
En af disse tre dage skal du op i sidste fag. Forældre må gerne være til stede,
når du får huen på og evt. fotografere, men det er kun forældre og
eksaminander, som har adgang til eksamensområderne og kun, mens huen
sættes på.
Der står borde i Agoraen og bænke foran skolen; her kan familie og venner
tilbringe ventetiden, og her kan man efter eksaminationen sammen fortsætte
fejringen, inden man tager hjem.

DIMISSION

STUDENTER
MIDDAG

5. Studentermiddag – onsdag d. 27. juni
Onsdag d. 27. juni har de sidste 3g’ere afsluttet den sidste eksamen, og det
fejrer vi med en middag her på NAG.
Se vedlagte invitation, tilmeldings- og betalingsfrister med mere.

6. Fest, fejring og farvel – Dimission fredag d. 29. juni
Dimissionen foregår i Agoraen og begynder kl. 10.00. Bemærk dog, at alle
studenter skal møde senest kl. 9.45 i Idrætshallen.
Familien kan gå direkte til Agoraen. Der er et begrænset antal pladser og
derfor maksimalt plads til to siddende og to stående familiemedlemmer pr.
student.
Studenterne stiller op klassevis og alfabetisk efter fornavn i Idrætshallen.
Studenterne skal ligeledes sidde klassevis og alfabetisk efter fornavne på de
første rækker i Agoraen - i følgende rækkefølge: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i,
3k, 3u, 3w, 3x, 3y og 3z.
Programmet byder bl.a. på fællessange, rektors tale, musikindslag, elevtale og
overrækkelse af eksamensbeviser. Eksamensbeviserne uddeles klassevis.
Vogne står parat på skolens parkeringsplads og optager en stor del af Ppladserne. Der opfordres derfor til, at man kommer i god tid. Dimissionen
slutter kl. 11.30, og herefter går alle til parkeringspladsen, hvor de pyntede
vogne venter.

