
 

Juli 2022 

Kære kommende elev på Midtfyns Gymnasium og forældre 

Med denne lille hilsen ønsker vi at byde dig hjerteligt velkommen til tre år på Midtfyns Gymnasium.  I år starter ca. 125 

nye 1.g’ere i grundforløbet. 

Grundforløbet 

De første tre måneder af din tid på Midtfyns Gymnasium er det såkaldte grundforløb, hvor du går i en 

grundforløbsklasse. I denne periode er der ikke etableret stamklasser, men alle er en del af både en grundforløbsklasse 

og en mindre K-gruppe på 6-7 elever. Disse K-grupper har tilknyttet en tutor fra 2.g og en lærer. K-grupperne har de 

fleste undervisningstimer sammen. 

Du har undervisning i følgende fag i grundforløbet:  

• AP – almen sprogforståelse 

• NV – naturvidenskabelig grundforløb 

• Kreativt fag – musik, billedkunst eller drama 

• 2. fremmedsprog – tysk, fransk eller spansk 

• Idræt 

• Samfundsfag 

• Engelsk 

• Dansk 

• Matematik 

 

Derudover vil du i løbet af grundforløbet blive præsenteret for to valgfrie studieretningsforløb, som skal være med til 

at kvalificere dit valg af en studieretning i starten af oktober. Du skal derfor prøve to af de fire følgende 

studieretningsområder: 

• Naturvidenskabeligt område 

• Kunstnerisk område 

• Samfundsvidenskabeligt område 

• Sprogligt område 

Læs eventuelt mere om de 4 områder på vores hjemmeside via linket her. 

K-læreren og tutorerne 

Hver K-gruppe får tilknyttet en lærer, som i løbet af grundforløbet vil holde møder med jer. Alle møderne har en 

dagsorden med fokus på introduktion til gymnasiet, læringsstrategier og på at kvalificere jeres valg af studieretning. 

Tutorernes funktion er tænkt som elev-elev-introduktion, og de er med til at planlægge og afvikle den sociale del af 

introduktionen og skabe relationer på tværs af årgangene på skolen. 

Tutorerne har lavet en lille velkomstvideo, som kan ses her: https://youtu.be/wWrFZAQgisc 

Introdagene 

I introdagene er der planlagt et særligt introforløb, som kan ses på det vedlagte skema.  

IT-introduktion 

På Midtfyns Gymnasium findes størstedelen af vores informationer på internettet. Det gælder fx dit skema, fravær, 

afleveringer og lektier.  

 

http://mfg.dk/undervisning/
https://youtu.be/wWrFZAQgisc


 

 

I uge 31 sender vi information om IT-login mv. til din e-boks, så du allerede der kan logge på Lectio og f.eks. se dit skema. 

I løbet af de første to skoledage får du sammen med din klasse IT-introduktion af skolens IT-vejledere. Vi hjælper dig 

blandt andet med at komme på skolens trådløse netværk, så du kan komme på internettet overalt på skolen. Det er 

derfor vigtigt, at du har din computer med allerede på første skoledag.  

Velkomstmøde med forældre  

Tirsdag den 30. august afholder vi et velkomstmøde for elever og forældre på skolen. Der vil I få væsentlig information 

om grundforløb, studieretninger, trivsel, skolebegivenheder og meget mere. 

Studieretningsture i november 

I uge 45 starter studieretningsforløbet med en introtur til Kolding. Hver klasse er på tur to dage (én overnatning). I vil 

modtage information om de præcise datoer, når I er inddelt i jeres studieretningsklasser. Skolen vil i løbet af de første 

14 dage opkræve 500 kr. pr. elev til turen, som skal indbetales via Mobile Pay på nummer 363781 

Husk at anføre elevens fulde navn på overførslen! 

Gymnasiefester 

Humlebien er skolens festforening, der i samarbejde med skolen afholder fire fester i løbet af skoleåret. Barerne passes 

af voksne, dvs. lærere og forældre. Vi har derfor brug for frivillige forældre, der har tid og lyst til at bruge 2-3 timer en 

fredag aften på at stå i baren. Og man er selvfølgelig velkommen til at tage flere vagter. Datoerne er: 

9. september: Introfest 11.november: Humlebifest 24. februar: Vennefest 28.april: Gallafest 

Hvis I har lyst til at hjælpe, så skriv endelig til KA@mfg.dk. Endvidere er der skolens årlige fødselsdagsfest, som i år ligger 

fredag 2. december og skolens store musical i uge 5. Sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu. 

Personoplysninger 

Som led i din skolegang vil vi, Midtfyns Gymnasium, behandle en række personoplysninger om dig, eksempelvis 

kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Behandlingen sker som led i skolens 

elevadministration. 

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid 

gældende persondatalovgivning. 

Yderligere information kan findes på skolens hjemmeside http://mfg.dk/persondatapolitik/.  

 

 
Vi glæder os til at se dig den 8/8 2022 kl. 9.00. 

Venlig hilsen 

Alle os på Midtfyns Gymnasium 

mailto:KA@mfg.dk
http://mfg.dk/persondatapolitik/


 

Introprogram 2022 

Mandag d. 8. aug. Husk at medbringe jeres computer) 

 G1 k1, k2, k3, k4 1.14 G2 k1, k2, k3, k4 1.16 G3 k1, k2, k3, k4 2.12 G4 k1, k2, k3, k4 2.14 G5 k1, k2, k3, k4 2.23 

9.00-9.20 Velkomst Velkomst Velkomst Velkomst Velkomst 

9.20- 10.00 K-Gruppe  K-Gruppe K-Gruppe K-Gruppe K-Gruppe 

10.00 -10.45 2x K-Gruppe 2x K-Gruppe 2x K-Gruppe 2x K-Gruppe 2x K-Gruppe 

10.45-11.30 4x K-Gruppe 4x K-Gruppe 4x K-Gruppe 4x K-Gruppe Foto 

11.30-12.00 Foto Frokost Frokost Frokost 4x k-gruppe  

12.00-12.30 Frokost Foto Find rundt Dans i hal Frokost 

12.30-13.00 Find rundt Dans i hal Foto Find rundt  Dans i hal 

13.00-13.30 Dans i hal Find rundt  Dans i hal Foto Find rundt 

13.30-14.00 Tovtrækning  Tovtrækning Tovtrækning Tovtrækning Tovtrækning 

 Tirsdag d. 9. aug.  

Klasse G1 k1, k2, k3, k4 1.14 G2 k1, k2, k3, k4 1.16 G3 k1, k2, k3, k4 2.12 G4 k1, k2, k3, k4 2.14 G5 k1, k2, k3, k4 2.23 

1.modul It intro 2.18 It intro 2.19 It intro 2.12 It intro 2.14 It intro 2.23 

2.modul Skema 1.14 Skema 1.16 Skema 2.12 Skema 2.14 Skema 2.23  

3.modul Studieretnings-

præsentation 

Studieretnings-

præsentation 

Studieretnings-

præsentation 

Studieretnings-

præsentation 

Studieretnings-

præsentation 

Onsdag d. 10. aug. 

Klasse G1 k1, k2, k3, k4 1.14 G2 k1, k2, k3, k4 1.16 G3 k1, k2, k3, k4 2.12 G4 k1, k2, k3, k4 2.14 G5 k1, k2, k3, k4 2.23 

1.modul Skema Skema Skema Skema Skema 

2.modul Skema Skema Skema Skema Skema 

3.modul Skema Skema Skema Skema Skema 

4.modul Planlægning  Planlægning  Planlægning Planlægning Planlægning 

Torsdag d. 11. aug. 

Klasse G1 k1, k2, k3, k4 1.14 G2 k1, k2, k3, k4 1.16 G3 k1, k2, k3, k4 2.12 G4 k1, k2, k3, k4 2.14 G5 k1, k2, k3, k4 2.23 

1.modul Skema Skema Skema Skema Skema 

2.modul Skema Skema Skema Skema Skema 

3.modul Skema Skema Skema Skema Skema 



 

 

Fredag d. 12. aug. 1.g dage skema til kl. 13.35 

Kl. 14.00–17.30 Aktiviteter ude og inde (udklædning) 

Kl. 17.30-18.00 Bad m.m. og bordopstilling i fællesområdet 

Kl. 18.00-19.00 Spisning (skolen betaler mad – drikkevarer kan købes i kantinen) 

Kl. 19.00-19.15 Oprydning og klargøring til underholdning 

Kl. 19.15-20.15 1.g underholdning 

Kl. 20.15-20.30 Oprydning og farvel 

 


