
TUREN GÅR TIL NAG 
 

ELEVHÅNDBOG 2022/2023 

Hej kommende 1.g’ere 

Velkommen til Nærum Gymnasium. Vi hedder Marta, Viktoria, Johan og Jacob, og vi er 
dette års cheftutorer. Sammen med resten af vores fantastiske tutorer håber vi på at give 
jer en fantastisk og mindeværdig start på NAG. Det er vores opgave som cheftutorer at 
sammensætte et hold af søde, sjove, åbne og hjælpsomme tutorer på tværs af årgangene. 
Disse tutorer vil stå for en stor del af jeres introforløb og altid være til rådighed, hvis I skulle 
have spørgsmål eller bekymringer. De vil desuden introducere jer til en masse nye 
mennesker og oplevelser her på Nærum Gymnasium. I introugen vil tutorerne lave nogle 
aktiviteter som afbræk fra undervisningen, hvor I som klasse rystes sammen. Der vil 
desuden være en række sociale arrangementer, hvor I kan møde elever fra hele skolen og 
mærke den vidunderlige stemning på NAG. Vi glæder os enormt til at møde jer, tilbringe et 
spændende introforløb sammen og byde jer velkommen til tre fantastiske år på Danmarks 
bedste gymnasium. 

Kærlig hilsen Marta, Viktoria, Johan og Jacob 

 

         

Aflysninger: I tilfælde af sygdom bestræber læreren sig på at aflyse i så god tid som muligt. 
Aflyses morgenlektioner om morgenen, vil du kunne se det i Lectio og ofte også modtage 
en SMS. 
Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolens område og i skolens umiddelbare 
nærhed undtagen til arrangementer, der er godkendt af skolen.  
Se www.nagym.dk/studieforhold/studie-og-ordensregler/ 
  



Befordringsgodtgørelse: Se Ungdomskort.  
Bibliotek og studiecenter: Her kan man låne studierelevant materiale og få vejledning i 
litteratur- og informationssøgning; der er også gode arbejdspladser til at lave lektier, store 
opgaver, gruppearbejde og meget mere i hyggelige og inspirerende omgivelser. Der er 
åbent på biblioteket alle fem hverdage hele dagen. 
Bogdepotet: Her låner du bøger gratis, men du hæfter for de bøger, som du låner. Hver 
gang du får udleveret en bog, skal du kvittere på en udlånsliste. Du skal skrive navn og 
klasse i de bøger, du låner. Mister du en bog, skal du erstatte den.   
Bærbar computer: Vi henstiller til, at du medbringer egen bærbar computer, og det er 
muligt at benytte skolens trådløse netværk.  
Café-eftermiddage: Caféudvalget arrangerer i løbet af et skoleår en række café-
arrangementer med et eller andet tema, fx Lovecafé eller Copa del Diego-café.  
Cykler skal stilles i stativerne. Vi er ca. 1300 mennesker, der dagligt færdes på skolen, og 
alle skal kunne komme ind og ud. 
Elevrådet varetager elevernes interesser på skolen og fungerer som den enkelte elevs 
talerør over for såvel lærere som administration og ledelse. Det er samtidig elevrådets 
opgave at skabe interesse for demokrati og demokratiske processer blandt skolens elever. 
Elevskab: Du kan leje et skab for 500 kr. for alle tre år. Det er ikke tilladt at bytte skabe, ej 
heller at videregive et skab til en anden elev. Tømmer du ikke dit skab, når du forlader NAG, 
betragtes indholdet som ’glemte sager’, der kun opbevares op til tre måneder. Se også 
’Glemte sager’.  
Ferieplan: Se www.nagym.dk/studieforhold/ferieplan-2022-2023/ 
Forældrearrangementer: Der er forældreaften for de nye 1g’ere med forældre onsdag den 
21. september kl. 19.00-21.00 samt tirsdag den 6. december kl. 19.00-21.00. Derudover er 
der forældrekonsultation mandag den 6. marts 2023 efter den første karaktergivning.  
Fraværstælledage: Seks gange om året er der fraværstælledage, hvor udviklingen i dit 
fravær bliver gjort op, og du kontaktes, hvis dit fravær er for højt. 
Frivillig undervisning: Skolen udbyder hvert år frivillig undervisning i en række aktiviteter 
efter skoletid. Meld dig fx til frisport, NAG-koret, talentprogrammerne i NAGademy, 
musical, lektiehjælp i studiecaféen, meld dig til et elevudvalg, elevrådsarbejde og meget 
andet. 
Fællestimer: Der afholdes fællestimer med fx kunstnere og eksterne foredragsholdere for 
hele skolen eller dele af skolen flere gange i løbet af et skoleår. Fællestimer kan også være 
et debatarrangement i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg o.l. 
Gallafesten: Skoleårets store gallafest er planlagt til fredag den 28. april 2023. 
Glemte sager eller mistede genstande skal afleveres hos pedellerne eller til kontoret; begge 
steder kan man henvende sig i tidsrummet 11.35-12.05, hvis man søger tabte sager eller 
mistede genstande.  
Gyldne Esben er et talentshow og en af NAG’s største tilbagevendende begivenheder. I 
skoleåret 2022/23 er det fredag den 18. november 2022. 
Hjemmesiden www.nagym.dk bringer aktuelle oplysninger om skolen, studieretninger, 
studie- og ordensregler, kalender, aktiviteter, elevarrangementer, billeder og meget mere. 
Desuden er der her fra adgang til Lectio. 
IT-support: Henvend dig til it-medarbejderne ved lokale 1.21. 



Julekoncert: På NAG holder vi 2 julekoncerter: en klassisk julekoncert i Nærum Kirke søndag 
den 11. december og en rytmisk julekoncert på skolen tirsdag den 13. december. 
Kantinen holder åben fra kl. 7.30 til kl. 15.00. Her kan du købe mad, drikke, frugt og meget 
andet. NAG er en ’sund skole’, og det ses og smages af kantinens mange velsmagende og 
sunde tilbud. 
Karakterer: I 1.g får man karakterer to gange om året: én gang standpunktskarakter 
(februar) og én gang årskarakter. I 2. og 3.g får man karakterer 3 gange om året. 
Karaktererne offentliggøres på Lectio. 
Klasserepræsentant: Hver klasse vælger i begyndelsen af skoleåret to klasse-
repræsentanter, der skal varetage klassens interesser i elevrådet, og som har møder med 
klassens kontaktlærere, etc. 
Koncerter: Skolens musikhold, bands og solister optræder; alle kan tilmelde sig. 
Kontaktlærer: Hver klasse har en kontaktlærer, der bl.a. sørger for, at klassen får de 
nødvendige informationer. Kontaktlæreren tager sig desuden af mange andre opgaver, der 
knytter sig til klasserumskulturen. 
Kontoret: På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål og problemer, som ikke kan 
løses af din faglærer, kontaktlærer eller studievejleder. Søg først svar på Lectio eller på 
www.nagym.dk.   
Lectio: Du får din kode til Lectio inden for den første uge. Husk, at du skal benytte koden og 
logge dig ind på Lectio i løbet af tre dage efter modtagelsen af koden. 
Lektier angives i Lectio på de enkelte lektioner senest dagen før. Lektier til mandag skal 
senest angives fredag (det samme gælder i forbindelse med ferier). 
Mentor: Skolen har en mentorordning, der tilbydes elever med behov for studiesparring. 
Moduler: De faste tider er 100-minutters moduler: 
1. modul: 08.05-09.45 
2. modul: 09.55-11.35 
Frokost: 11.35-12.05 
3. modul: 12.05-13.45 
4. modul: 13.55-15.35 
Morgenmad: I december måned er der gratis morgenmad til alle i Agoraen hver morgen fra 
kl. 07.30. 
Motionsrum. NAG’s motionsrum finder du i Ellipsen. 
NAGadeløb: Gadeløb på 5 km for alle skolens elever og medarbejdere. I 2022 er det onsdag 
d. 31. august. 
NAGFadder: NAG’s elever samler hvert år på NAG-fadder dagen ind til Plan Danmark, hvor 
hver klasse har et fadderbarn. NAG’s fadderbørn bor i Bondo, Kenya. Derudover har NAG’s 
elever bidraget til oprettelse af bibliotek og klasselokaler i Bondo. I skoleåret 2022/2023 
ligger NAG-fadder dagen fredag d. 9. september 2022. 
NAG by Night er et socialt, alkoholfrit arrangement, hvor alle elever har mulighed for at 
deltage i en aften med en masse forskellige aktiviteter på gymnasiet. Tidligere år har NAG 
by Night budt på basketball, bordfodbold, biograf, konsolspil på storskærm, singstar, besøg 
af stand-up komiker og meget andet. Mød op og se hvad dette års NAG by Night byder på. 
Det er NAG by Night fredag den 26. august 2022. 
  



NAGo’mor’n er NAGs morgensamling. Her er der nyheder fra ledelse, lærere, elever og 
udvalg, underholdning og andre indslag. Der er mødepligt til morgensamling for alle skolens 
elever. 
Oprydning: Alle har ansvar for at rydde op efter sig efter frokostpausen og i det hele taget. 
Klasserne har på skift ansvaret for oprydningen i Agoraen (en uge ad gangen) efter 
spisefrikvarteret. I vil få besked fra pedellerne i Lectio, når det er jeres tur. 
Pedelkontoret finder du ved siden af bogdepotet. Glemte sager afleveres til pedellerne 
eller på kontoret. 
Psykolog: Psykologen er på studievejlederkontoret en gang om ugen samt efter aftale. 
Rusmidler: Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på skolens område og i skolens 
umiddelbare nærhed, se skolens studie- og ordensregler på www.nagym.dk. 
Rygning er forbudt i skoletiden. 
SMS-tjeneste: Vi benytter SMS’er ved beskeder, der skal hurtigt ud, til at rykke for ikke-
afleverede bøger m.m. og nogle gange ved aflysning af morgenmoduler. 
Studiecafé: Fra august til maj tilbydes lektiehjælp til alle, der ønsker at benytte dette tilbud. 
Se www.nagym.dk for yderligere oplysninger. 
Studiekort, downloades via en app, når du starter på Nærum Gymnasium. 
Studie-/ordensregler er det dokument, der beskriver reglerne for den daglige færden på 
skolen. Se https://nagym.dk/studieforhold/studie-og-ordensregler/ 
Studievejledningen finder du lige inden for indgangen i Ellipsen. 
Sund skole: NAG er en ’sund skole’, der gennem en lang række initiativer tilbyder dig en 
sundere livsstil. Bl.a. kan du få adgang til vores fitness-lokaler uden for alm. skoletid. 
Transportmuligheder til NAG: Nærumbanen har endestation ved Nærum st., ikke langt fra 
NAG, ligesom flere buslinjer stopper i nærheden. 
Tutorer: Tutorerne er elever fra 2.g og 3.g, der er blevet valgt i deres klasse til at være 
særlige vejledere for de nye 1.g’ere.  
Tyveri: Skolen dækker ikke tyveri. Men det sker heldigvis meget sjældent. 
Ungdomskort er et tilbud, hvor du som elev på en ungdomsuddannelse får stor rabat på 
transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk. 
Virtuel undervisning: Visse moduler kan foregå som virtuel undervisning; dette annonceres 
af læreren i Lectio. Virtuel undervisning er undervisning, hvor læreren ikke er til stede, og 
hvor eleverne arbejder selvstændigt og bl.a. virtuelt efter lærerens anvisning, og hvor der 
efter timen skal foreligge et produkt. 
Årbog med klassebilleder og elevernes navne udkommer sidst på året 2022. 

 

https://nagym.dk/studieforhold/studie-og-ordensregler/
http://www.ungdomskort.dk/

