Kære nye NAG-elev.
Vi glæder os rigtig meget over at tage imod dig og dine nye klassekammerater her på NAG.
For at give jer den bedst mulige start på de tre års gymnasieforløb har vi forberedt et
introprogram, som I kan læse mere om på de næste sider. Programmet retter sig mod at
introducere til både det faglige læringsfællesskab og til de nye sociale sammenhænge, I skal
være en del af.
Velkommen til tre inspirerende, engagerende og udfordrende år på NAG!
Mvh Niels Hjølund Pedersen, rektor

Nærum Gymnasium
Velkomstguide 2017
Første skoledag er mandag den 14. august

Vi glæder os til at møde dig

Intro-program på NAG i grundforløbsklasser
Vi lægger stor vægt på, at du kommer godt fra start, så derfor har vi lavet et helt specielt program til dig,
når du møder i din grundforløbsklasse

Alle vores 1.g elever starter mandag d. 14/8-17 kl. 9.00 til fælles intro i vores store Agora.
Efter fælles optakt går I sammen med kontaktlærere og tutorer op til et klasseværelse, hvor I får masser af
informationer. Hele denne uge følger I et særskema, som vist herunder.
Glæd jer bl.a. til strandtur, sjove lege, nye kammerater og lærere på jeres gymnasium
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En hilsen fra jeres cheftutorer
Vi er de fem cheftutorer, der sammen med en fantastisk tutorgruppe glæder os til at give jer
en mindeværdig start på NAG. Vores job er at sørge for at sammensætte et hold af søde,
glade og sjove tutorer, som har til opgave at give jer den bedste start på tre fantastiske år på
Danmarks bedste gymnasium! Vi glæder os til at se jer til et nyt og spændende introforløb!
Kærlig hilsen Emilie, Thomas, Peter, Andreas og Julius

Vigtige punkter til introperioden
Mød hver dag med lyst og gåpåmod
Tal hver dag med en ny klassekammerat
Brug dine tutorer
Husk der er arrangement mandag aften
Frokost på Skodborg Strand onsdag
Og Introfest den 18. august

Introprogram i studieretningsklasser
Din studieretningsklasse dannes i begyndelsen af november med et mindre introforløb og en hyttetur hvor sammenhold, læring og oplevelser er i fokus

Detaljer om hytteturen
Hytteturen går til Klinteborg i Vestsjælland med en overnatning.
Dagene består at en vekslen mellem teambuilding-aktiviteter og sociale aktiviteter.
Team Tours, som står bag aktiviteterne, har specialiseret sig i at skabe introture, som
styrker relationen og sammenholdet mellem eleverne.

NÆRUM GYMNASIUMS KERNEVÆRDIER:
 Højt til loftet
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