
Første skoledag er onsdag den 11. august kl. 9 

 

 

 

 

 

Nærum Gymnasium 

Velkomstguide 2021 
 
Kære nye NAG-elev! 
  
Vi glæder os rigtig meget til at tage imod dig og dine nye klassekammerater her på NAG.  
 
For at give jer den bedst mulige start på 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! 
 
Med venlig hilsen  
 
NAG’s Introudvalg 
 
 
 
 
 

  



Intro-program på NAG i grundforløbsklasser 
 

 

 

Vi lægger stor vægt på, at du kommer godt fra start, og derfor har vi lavet et helt specielt program 
til dig, når du møder i din grundforløbsklasse. 
 
Alle 1.g-elever møder onsdag den 11. august 2021 kl. 9.00 til fælles intro i vores store Agora. 
 
Efter den 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 er vist herunder.  
 
Glæd jer bl.a. til en hyggelig aften, picnic-tur med nye klassekammerater og præsentationer af fag 
og lærere på NAG. 

 

Særskema uge 32 
Modul Onsdag 11/8 Torsdag 12/8 Fredag 13/8 

1. 9.00 Velkomst v. rektor NHP 

9.20 Eleverne fordeles i GF-klasser og 
går med tutor og kontaktlærer i 
lokale. 

8.05 Kontaktlærer 

Eleverne kan købe billet til 
introfest + 
sandwichbestilling 

Fagmodul + intro til udvalg + 
IT (særskema) 

9.00-9.45 Tutorer Fagmodul + intro til udvalg + 
IT (særskema) 

2. 10.20 Tutorerne introducerer skolen 
for 7 klasser (GF 1-7), imens 
kontaktlærer + tutorer laver lær 
hinanden af kende lege for 7 klasser 
(GF 8-14) 

11.20 Frokost 

Fællestime med musikelever Fagmodul + intro til udvalg + 
IT (særskema) 

Fagmodul + intro til udvalg + 
IT (særskema) 

3. 12.00 NAG-billede på plænen 

12.45 Tutor introducerer skolen for 7 

klasser (GF 8-14), imens kontaktlærer 

+ tutorer laver lær hinanden af kende 

lege for 7 klasser (GF 1-7) 

Fagmodul (særskema) 12.00-14.00 Picnic i Nærum 
Bibliotekspark med 
kontaktlærer og tutorer 

Sandwich + vand fra skolen Fagmodul (særskema) 

4. 14.00-15.00 Lancier i hallen v. MN + 

tutorer 

14.00-15.30 Oplæg med 

Patrick Larsen 

 

Aften 18.00 Spisning på plænen v. 
kontaktlærere + tutorer 

19.00 Quiz i klasserne v. 
kontaktlærere og tutorer. 

20.00-20.30 Stand up med Jacob 
Taarnhøj 

 Introfest 

 



En hilsen fra jeres cheftutorer 
 

 

Vi er de fire 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 Olivia, Martin, Olivia og Cecilia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vigtige punkter til introperioden 

• Møde hver dag med lyst og gå-på-mod 

• Tal med en ny klassekammerat hver dag 

• Brug dine tutorer 

• Husk: der er arrangement onsdag aften kl. 18-21 

• Frokost/picnic i Bibliotekshaven fredag kl. 12-14 



Introprogram i studieretningsklasser 
november 2021 
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Din studieretningsklasse dannes i begyndelsen af november med et mindre intro-forløb og en 

studieretningsdag, hvor sammenhold, læring og oplevelser er i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din studieretning starter med en studieretningsdag 

Om formiddagen kommer Team Tours og afholder teambuilding-øvelser med klasserne på NAG. Via 

forskellige lege og opgaver kommer du til at lære din nye klasse at kende. 

Om eftermiddagen og aftenen skal du på tur med klassen til et udflugtsmål, der er relevant for din 

studieretning. Din klasse spiser fælles aftensmad, og aftenen sluttes af med, at alle klasser mødes 

til fælles arrangement f.eks. i teatret. Nærmere info følger. 

Nærum Gymnasiums kerneværdier 

• Højt til loftet 

• Lærerlyst og udvikling 

• Fællesskab og ansvar 


