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Kære NAG-elever og forældre årgang 2018-2021
I fredags sagde vi farvel til mere end 360 studenter, der har haft deres gang på Nærum
Gymnasium (NAG) gennem 3 livfulde og engagerede år. Nu glæder vi os rigtig meget til at tage
imod jer den 15. august og give jer den allerbedste begyndelse på jeres 3 gymnasieår.
Som I allerede har fået information om, så har vi forberedt et intro-program, som sikrer, at I får en
god, tryg og spændende start på jeres tilværelse som gymnasieelever. Som supplement til det
allerede udsendte, vil vi gøre opmærksom på følgende elementer:





Vær opmærksom på, at første skoledag, onsdag den 15. august, også indeholder et
aftenarrangement fra 18-21, hvor alle nye 1.g’ere mødes og bl.a. spiser sammen på skolen.
Tidligere år har nogle af vores elever i forbindelse med gymnasiestarten deltaget i
festarrangementer, som skolen ikke har nogen andel i eller kontrol over. Der har på første
skoledag været elever, som tog på stranden om aftenen, ligesom der har været NAG-elever
til de berygtede og noget ustyrlige arrangementer i Dyrehaven. Vores opfordring er, at man
ikke deltager. At gå til fest på første skoledag harmonerer dårligt med, at man skal være
frisk til skolegang dagen efter – og Dyrehavearrangementet er ustyrligt i vores optik. NAG
holder, som I har set i intromaterialet, sin egen lukkede introfest om fredagen i introugen.
Under alle omstændigheder er det en god idé, at I nye NAG-elever og -forældre tager en
samtale om, hvordan man får den bedste skolestart – også på den festlige front. Se mere
om dette fælles ansvar i bilag 1 til skolens studie- og ordensregler
http://nagym.dk/studieforhold/studie-og-ordensregler/ .
Som I ved, skal I gå i en grundforløbsklasse, indtil grundforløbet slutter i november. Her
skifter alle klasse og begynder på studieretningsforløbet i nye klasser. Jeres grundforløbsklasser vil blive offentliggjort mandag den 13. august. Se mere på www.nagym.dk på
dagen.

Rigtig god sommer til jer alle!
Med venlig hilsen
Nærum Gymnasium
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