VELKOMMEN TIL ORDRUP GYMNASIUM
Hej kommende OG’er!
Nu er der ikke lang tid til, at vi skal lære hinanden at kende.
Vi glæder os ekstremt meget til introforløbet. I de første dage kommer du til at mærke den
særlige OG-ånd, og du vil hurtigt blive en del af det stærke OG-fællesskab, som der findes på
tværs af årgangene.
Inden vi mødes, kan du følge os på Instagram, TikTok eller Facebook, hvor du kan få et indblik i
dagligdagen på OG.
Nyd ferien, vi ses snart!
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INTROUGEN 2022
Onsdag d. 10. august skal du møde i Ordrup Hallen, hvor rektor Søren Helstrup byder dig velkommen. Programmet for introugen er sat
sammen af OG’s studievejledere og introtutorer ud fra deres erfaringer om, hvordan man gør starten på gymnasiet til en god oplevelse.

ONSDAG 10. AUGUST

TORSDAG 11. AUGUST

MANDAG 15. AUGUST

Kl. 8.30: Du møder i Ordrup Hallen på Ejgårdsvej 11.
Her vil rektor Søren Helstrup byde dig velkommen,
og uddannelsesleder Simon Vorbjerg Westh vil gennemgå programmet for introdagene.

Kl. 8.00: Du mødes med din grundforløbsklasse
ved den første aktivitet. Dagen byder på en række
forskellige aktiviteter for alle grupper.

Kl. 8.00: Du møder ind i din grundforløbsklasse.
Her møder du din teamlærer, som starter dagen op
sammen med dig og dine klassekammerater.

Du møder studievejlederne Birgit, Charlotte, Rasmus, Jackie, Christian og Simon, samt overtutor og
elevrådsformand Barbara.
I bliver herefter inddelt i grundforløbsklasserne og
introdagene begynder. Til din grundforløbsklasse er
knyttet elever fra både 2.g og 3.g. De er dine tutorer,
og de skal hjælpe dig med at finde dig godt til rette
på OG.
Kl. 9.00: ”OG-ånden i praksis”: Du skal være sammen
med din grundforløbsklasse, hvor I sammen skal løse
en række forskellige opgaver. Du vil også møde dine
teamlærere.
Kl. 11.30 til 12.30: Medbring mad og drikke – vi spiser frokost i skolegården.
Kl. 14.00: Dagen slutter

Kl. 14.00: Dagen slutter.

FREDAG 12. AUGUST
Kl. 8.00: Dagen starter med, at du møder i kantinen.
Her vil du blive introduceret til skolens forskellige
udvalg.
Derudover vil du i løbet af dagen blive introduceret
til IT på OG, og du skal derfor medbringe computer.
Dagen byder også på andre hyggelige aktiviteter.
Kl. 14.00: Café for 1.g’erne i skolegården.
Kl. 16.00: Caféen slutter.

Resten af dagen er almindeligt skema. Det betyder,
at du skal medbringe computer, papir og penalhus.
Kl. 14.00-15.00: Dagen slutter.

UDPLUK AF OG’S ELEVUDVALG

EFTERÅR 2022

Hyggeudvalget sørger for hygge på OG året rundt.

8. august: 		

Forældremøde (kun for forældrene i 1.g).

Ringudvalget nørder med brætspil, fantasy og liverollespil.

26. august:		

Introfest.

Ukrudtsudvalget passer vores urtehave og skaber bæredygtige tiltag.

31. august: 		

Idrætsdag.

Operation OG passer på vores gamle skole og sætter nye projekter i søen.

Uge 37 - 38: 		

Studieretningspræsentationsdage.

FriserNyt er en elevavis, som skriver artikler om skolen.

6. oktober: 		

Studieretningsvalg.

OG-ligaen arrangerer OG’s store fodboldturnering på tværs af klasserne.

13. oktober: 		

Be Sharp koncert.

Filmudvalget producerer skolens mange videoer.

Uge 41 - 43: 		

Prøver i almen sprogforståelse og i 			

FestForeningen står for at arrangere de større fester på OG.

			naturvidenskabeligt grundforløb.

OGA afholder flere festlige fredagscaféer i løbet af året.

31. oktober: 		

Opstart i studieretningsklasserne.

Globalt Udvalg sørger for, at OG møder verden.

4. november: 		

Årsbal (OG 149 år).

OG’s redaktion styrer skolens Instagram, Facebook og TikTok.

Uge 46: 		

Studietur i Danmark - 3 dage.

1. december: 		

Juletræstænding.
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