
VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSAFTEN D. 17.1.2017 
 

PÅ FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM OG HF-KURSUS 

Kære gæster - elever og forældre.   

Vi har glædet os til denne aften, hvor vi vil orientere om, hvad det vil sige at 
gå i gymnasiet og i et Team Danmark-forløb på Falkonergården. 

 

Lærere og elever har alle gjort deres bedste, for at I kan få et godt indtryk af, 
hvad uddannelserne indeholder, og ikke mindst hvordan det er lige netop at 
gå her. Besøg naturvidenskabeligt, samfundsfagligt og sprogligt/kunstnerisk 
studieområde, og bliv klogere på fag og Falkonergården. 
 

Jeg ønsker alle en god aften      
 

    venlig hilsen 
 
 
 

    Program  
 
Kl. 19.00-ca. 21.30  Skolen er åben  

I Informationsboden i forhallen besvarer vi spørgsmål om 
alt - skolen, studieretninger, optagelse, valgfag … 
 
Der er lærere og elever i lokalerne hele aftenen: 
Samfundsfagligt område: Festsalen 
Science-området: Fagfløjen i stueetagen 
Sprogligt/kunstnerisk område: Hovedfløjen i underetagen 
TD-orientering: Multihallen efter fællesprogrammet 
 
Besøg også elevområdet i vores kantine i kælderen: elev-
råd, pressegruppen ”Falken”, rummelighedsgruppen,  
eventgruppen ”Falkoskabet” 
 
Studievejlederne kan besøges i glasburet på hovedtrap-
pen op mod kontorgangen 
 
Kontoret er åben for tilmelding til besøgsdag 

 

Kl. 19.30-ca. 20.15  Program i  skolens multihal: 
  

 Rektor Kirsten Cornelius byder velkommen  

 1. g musik C-niveau: ”This Little Light of Mine” 

 Rektor orienterer om skolen     

 Film: Falken på 5 minutter 

 The Band: ”Ex’s & Oh’s””  

 Dansemix 

 The Band: ”Beast of Burden”    
  

 Elevværter er Birk, 2j, og Sarah, 3d 
 

 
 
 
 

 

 

Multihallen:  
Fællesprogram  
og TD-orientering 



Brexit, Trump, Det Sydkinesiske Hav og et postfaktuelt samfund. Verden 
står ikke stille omkring os. Kom forbi Salen og hør om samfundsfag og 
erhvervsøkonomi samt mød lærere og elever.  
 
20:30-20:40:  Præsentation af udbudte studieretninger på scenen.  
 
20:40-21:00:  Markedsplads: lærer- og elevboder med info om det 
   samfundsfaglige område på Falkonergården, samt det 
   skønne liv som samfundsfaglig elev.  
 
21:00-21:10:  Præsentation af udbudte studieretninger på scenen.  
 
21:10-21:30:  Markedsplads: lærer- og elevboder med info om det 
   samfundsfaglige område på Falkonergården samt det 
   skønne liv som samfundsfaglig elev. 

Besøg det samfundsfaglige område i festsalen 

Besøg science-området i fagfløjens stueetage 

Hvordan brygger man øl, hvordan virker Grønlandspumpen, hvad sker 
der, når to bølger mødes, og hvordan fungerer vores hjerne? Hvor hur-
tigt går en kemisk reaktion og kan den lyse? Besøg science-gangen og 
bliv klogere på naturvidenskabelige spørgsmål og de naturvidenskabeli-
ge fag på Falkonergården. 
 
Præsentationer:  I Fysik 1 og Kemi 1 i hver sin ende af gangen  
   fortæller elever og lærere om at være science-elev på 
   Falkonergården. De korte præsentationer køres flere 
   gange i løbet af aftenen. 
 
Science-stien:  I de øvrige lokaler står elever og lærere parat  
   med eksperimenter og klar til at svare på   
   spørgsmål 
 
 

Besøg de kunstneriske fag 

Besøg billedkunst og drama på første sal i fagfløjen og på biblioteket, 
mediefag og musik i stuen i hovedfløjen – et af fagene skal vælges, 
når man  søger optagelse. 

Sprogligt/kunstnerisk område i hovedbygningen 

¡Bienvenidos! Willkommen! Bienvenue! Welcome!  
 
Besøg det sprogligt/kunstneriske område og oplev, hvordan vi på 
Falkonergården arbejder med sprogene, som kommunikations-
middel, litterært og kulturelt. Sprogfagene arbejder både alene 
og i samarbejde med andre humanistiske, samfundsfaglige og 
kunstneriske fag 
 
I alle lokaler står lærere og elever klar til at give jer indtryk af 
fagene og er parate til at besvare spørgsmål. 
 
 
Lokale 1: Tysk 
 
Lokale 2: Spansk 
 
Lokale 3: Sproglige studieretninger 
 
Lokale 4: Engelsk 
 
Lokale 5: Studieture og udveksling 
 
Lokale 6: Fransk 
 
Lokale 7: Tværfagligt samarbejde med Psykologi 
 
Lokale 8: Mediefag 
 
Lokale Musik 1: Musik 
 
 
- de kunstneriske fag drama og billedkunst kan besøges på bibli-
oteket og i fagfløjen på 1. sal 

Besøg elevområdet i kantinen i kælderen 

Skolelivet er andet og mere end fag:  
 
Mød elever fra elevrådet, eventgruppen ”Falkoskabet”, rummelig-
hedsgruppen og pressegruppen ”Falken”. 
 
Hele aftenen kan I desuden købe vand, kaffe og kage i kantinen 
 
I finder os i kælderen i hovedfløjen. 


