
Kære kommende nye elev og forældre – her følger en side med vigtige 
informationer 
 
Vi glæder os til at modtage jer som nye elever til august. Forhåbentlig er tilstandene omkring 
undervisning og elevantal normaliseret, så vi kan byde jer velkommen og ryste jer sammen på den 
måde, vi plejer.  
 
Hvis der imidlertid sker noget omkring Corona-smitten i løbet af sommerferien, som betyder, at vi 
skal ændre planer, så vil I modtage et brev om dette i jeres E-boks torsdag den 6/8. 
 
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 I nok lære undervejs, 
når I er startet. Dette brev er både sendt til jer og jeres forældre, så I kan snakke sammen 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 jer og jeres forældre. Når eleverne er fyldt 18 år, så 
går de kun til eleven og jeres forældre vil kun modtage dem, hvis vi har en aftale med jer om dette. 
 
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 opstarten af undervisningen. Disse er styret af jeres 
klasseledere og jeres introværter. 
  
Fredag d. 14. august vil der være et fællesarrangement i Grøndalsparken for alle 1. års elever fra 
kl. 12.00 – 14.00. Dette arrangement er alkoholfrit og med deltagelse af lærere.  
Efter kl. 14 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 I tager en snak 
sammen om forbrug af rusmidler og alkohol med jeres forældre, om I må drikke og hvis ja, hvor 
meget. Denne snak er meget vigtig, og den vil hjælpe jer til at agere i forhold til gruppepres og af 
hensyn til jeres egen sikkerhed. De fleste 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 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 for at være med.  
 
Fester og alkohol 
Normalt plejer vi at holde idrætsdag og idrætsfest fredag d. 21. august. Det bliver muligvis 
anderledes i år på grund af Corona. Men hvis der er fest den 21/8, så vil der i forbindelse med 
festen blive udskænket sodavand og alkohol (max. 5,6 %). Det er vores oplevelse, at de unge ofte 
mødes inden festen starter og drikker. Derfor vil vi igen sætte pris på, at I laver nogle klare aftaler 
og hvis eleverne 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.  



Rygning 
Alle skoler/gymnasier bliver røgfri i skoletiden pr. 1/1-2021. Det er et politisk forsøg på at undgå, 
at unge mennesker begynder at ryge/bruge snus o.lign. Al statistik viser, at det især er i 
overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, at der sker en stor stigning i antal, fordi 
de unge er usikre på sig selv, og det er åbenbart let at finde et fællesskab via rygning. Derfor har 
elevrådet og lærerne på Falkonergården valgt at blive en af de 10 skoler, som allerede starter som 
røgfri skole pr. 1/8-2020. Det vil være rigtig ærgerligt at ”få opdraget” en gruppe af vores helt nye 
elever til rygere i løbet af efteråret, for så efterfølgende at skulle hjælpe dem med at stoppe igen 
til januar.  
 
Bærbare computere m.m. 
Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har mulighed for at medbringe en computer.  
I de forskellige fag bruges ordbøger, lommeregnere og programmer (Gyldendals ordbøger, TI-
Inspire mm.). Dette findes som digitale licenser, som skolen betaler. Eleverne skal derfor ikke 
investere i disse inden skolestart. Som elev på Falkonergården er der ligeledes mulighed for at 
installere Office 365-pakken gratis på jeres computer.  Vær opmærksom på, hvis du er ved at købe 
en computer, så er der mange af de programmer, som I skal bruge, der ikke virker på en Crome 
Book!!  
  
Kantine 
Skolens kantine er åben hver dag for salg af mad og kolde/varme drikke.  
 
 
TD-elever og skolestart:  
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  
 
 

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” – de nyeste oplysninger 
er klar fra midt i juli. Du kan også følge os på: 

Facebook: @falkonergaarden 

Instagram: @falkonergaarden 

 

Vi ses mandag den 10.august – I skal møde kl. 8.45 i skolegården, hvor I vil få udleveret jeres 
gruppenummer (der er boder opstillet efter jeres fornavne) 

Rigtig god sommerferie til jer alle – vi glæder os til at se jer. 

 

Kærligste hilsner 

 

http://www.falko.dk/


Marianne Munch Svendsen 


