
 
 

 

 
 

29. juni 2022 

 

 
Kære «Fornavn» «Efternavn», der tidligere har fået besked om at der er en reserveret plads til dig på HF 

 

Det er mig en stor glæde at kunne meddele dig, at du er optaget på Falkonergårdens 3-årige Team Danmark-

HF. Du skal gå i klassen 1Q. 

 
Eftersom du ikke kan komme ind i vores systemer (Lectio), før du er startet og har fået kodeord m.m., så kan 
du først se skemaer og klasserne, når I møder på skolen den 8/8.  
 

Første skoledag er mandag den 8/8 og I skal møde i skolegården kl. 9.00. 

 
Tutorer fra 2.Q tager imod dig og hjælper dig med at finde dine nye holdkammerater. Vær iført praktiske sko 
og tøj, du kan bevæge dig i.  

 

Den første uge er et introduktionsforløb med en blanding af undervisning og andre aktiviteter. Fredag den 12/8 

er der cafe med hyggeaktiviteter kl. 14-16 (læs mere i bilag) og fredag den 19/8 er der idrætsdag med 

efterfølgende idrætsfest eftermiddag/aften, så husk at sætte kryds i kalenderen.   

 

Der er planlagt en obligatorisk introtur mandag og tirsdag d. 29.-30. august. Turen koster 400 kr. og pengene 

dækker ophold, transport og mad.  

 

Torsdag d. 1/9 kl. 19.00-21.00 afholdes der forældremøde for 1.g TD-klasser og 1.hf TD-klasser. Her vil vi 

fortælle om livet som TD-elev, og om hvordan dine forældre bedst kan støtte op om ”den dobbelte karriere”. 

 

Der er vedhæftet et bilag med vigtige informationer vedrørende din opstart som elev på Falkonergården, samt 

mere om efterårets aktiviteter. Det er meget vigtigt at du og dine forældre læser dette bilag. 

 

Desuden er det vigtigt, at du og dine forældre orienterer jer her om skolens brug af personoplysninger. Det 

findes også på skolens hjemmeside. 

 

Hvis du som TD-elev er forhindret i at starte pga. mesterskaber, stævner og lign., er det vigtigt, at du informerer 
os ved at sende en mail til skolens kontor på falko@falko.dk senest 4. august. 
 

Skulle du ombestemme dig og alligevel ikke ønske at gå på Falkonergården, bedes du meddele os dette 

skriftligt til falko@falko.dk senest d. 4. august. Husk at anføre dit fulde navn, samt din fødselsdato og år.  

 

Vi glæder os til at se dig! 

På gensyn og god sommer 

 

 
 

Marianne Munch Svendsen 

Rektor 

 

  

https://falko.dk/fileadmin/user_upload/OM_SKOLEN/Tekster/Orientering_om_personoplysninger_til_elever_der_er_optaget_2022.pdf
mailto:falko@falko.dk


 
 

 

 

Bilag –Skolestart på Falko  
 
 
Der er mange nye ting at forholde sig til på et nyt sted og i overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Jeg prøver 

at beskrive nogle af de vigtige nedenfor, og resten skal du nok lære undervejs, når du er startet. Dette brev er 
både sendt til dig og dine forældre, så I kan snakke med hinanden om nedenstående informationer.  
 
E-Boks  
Al vigtig kommunikation mellem skole og hjem foregår via E-Boks - til både elever og forældre. Det er derfor 
smart at sætte den op til notifikationer, så I får en besked, hvis vi har skrevet til dig/jer. Når I er under 18 år, så 
går beskederne både til dig og dine forældre. Når I er er fyldt 18 år, så går de kun til dig, og dine forældre vil 
kun modtage dem, hvis vi har en aftale med dig om dette. 
 
Bærbare computere m.m. 
Det forventes, at du har mulighed for at medbringe en computer. I de forskellige fag bruges ordbøger, 

lommeregnere og programmer (Ordbogen.com, TI-Nspire mm.). Dette findes som digitale licenser, som skolen 
betaler, og man får, når man starter. Som elev på Falkonergården er der ligeledes mulighed for at installere 
Office 365-pakken gratis ved skolestart. Vær opmærksom på, at hvis du er ved at købe en computer, så er der 
mange af de programmer, som du skal bruge, der hverken virker på en Chrome Book eller en iPad! 
 
Intro-ugen 
Den første uge skal vi lære jer at kende, og I skal også lære hinanden at kende. Derfor har vi en masse 
introaktiviteter sideløbende med at undervisningen begynder. Disse er styret af jeres holdledere og jeres 
introværter. Vi lægger meget vægt på en tryg skolestart, og der er faste pladser, som er lavet, når du starter. 
 
Fester og alkohol 
Fredag d. 12. august vil der være et fællesarrangement/fredagscafe i skolegården kl. 14-16 for alle 1. års elever. 

Dette arrangement er alkoholfrit og med deltagelse af lærere. Der vil være tilbud om mange sjove aktiviteter, 
som alle har til formål, at du hygger dig og lærer de andre at kende.  
 
Efter kl. 16 slutter skolens arrangement, men mange unge fortsætter ofte i Frederiksberg Have, Kongens Have 
eller Dyrehaven. I lyset heraf tænker vi, at det er en god ide, at du tager en snak om forbrug af rusmidler og 
alkohol med dine forældre. I skal tale om, hvorvidt du må drikke og hvis ja, hvor meget. Dine forældre skal vide, 
at denne snak er meget vigtigt og den vil hjælpe jer unge til at agere i forhold til gruppe-pres og af hensyn til 
jeres sikkerhed. Mange unge tror, at alle de andre drikker (og at de drikker meget). Derfor føler de, at de skal 
følge med for at være en del af gruppefællesskabet. Det er imidlertid ikke tilfældet, at alle unge drikker meget 
og vi lægger megen vægt på, at alle er en del af fællesskabet, og at man ikke behøver at drikke alkohol for at 
være med. Få inspiration til at tage snakken om alkohol på www.alkoholdning.dk 
  

 
Elevfester 
Når vi har elevfester på skolen, så er det kun for skolens elever – ikke gæster. I forbindelse med fester, så vil 
der blive udskænket sodavand og alkohol (max. 5,6 %). Det er vores oplevelse, at unge ofte mødes inden festen 
starter og drikker. Derfor vil vi igen sætte pris på, at I forældre laver nogle klare aftaler med de unge, hvis de 
mødes hjemme hos jer inden festen. Hvis nogle er for berusede, når de ankommer til festen, så vil de ikke blive 
lukket ind. Det er også vigtigt, at skolen kan få kontakt med jer forældre i løbet af aftenen, hvis det bliver 
nødvendigt.  
 
 
 

  

http://www.alkoholdning.dk/


 
 

 

 
 
«Fornavn» «Efternavn» 
«Cprnummer» 
Værge: «V1Cpr» «V1Fornavn» «V1Efternavn» 
Værge 1: «V2Cpr» «V2Fornavn» «V2Efternavn» 
 
 
Rygning og Falko som røgfri skole 

Som led i den nationale handleplan mod børn og unges rygning, så er det forbudt at indtage tobaks- og nikotin-
produkter på alle ungdomsuddannelser i skoletiden. Det vil sige, at de ikke må indtages i tidsrummet 8.00 – 
15.45. Røgfri skoletid gælder alle typer af rygning og tobak, herunder e-cigaretter, snus og nikotinposer. 
 
Desværre ses en stigning i forbruget af snus/nikotinposer i hele landet, herunder også på Falko. Nikotin er stærkt 
afhængighedsskabende og undersøgelser peger på, at nikotin kan svække hukommelse, indlæringsevne og 
koncentrationsevne hos unge, hvor hjernen endnu ikke er færdigudviklet. 
 
Akkurat som med fester/alkohol, så vil det være rigtig godt at tage en snak i familien om tobak/snus m.m. – læs 
evt. mere på http://www.snakomtobak.dk/ og snusfornuft.dk. 
 
Hvis du allerede ryger eller bruger snus/nikotinposer, så er der hjælp at hente på app’en XHALE eller hos 

Stoplinien på 80 31 31 31.  
 
 
Du kan læse meget mere om vores skole, og om det at starte som ny elev på Falkonergården, hvis du går ind på 
vores hjemmeside www.falko.dk – se under fanen ”ny elev”.  Her står bl.a. noget om valg af studieretning og om 
et forældremøde d. 7. december (sæt kryds i kalenderen allerede nu). 
 
Vi kan også følges på: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Falkonergaarden/  
 

eller på Instagram: @falkonergaarden 

 
 
 

http://www.snakomtobak.dk/
https://www.facebook.com/Falkonergaarden/
https://www.instagram.com/falkonergaarden/

