GRIBSKOV GYMNASIUM
NORDATLANTISKE STUDIEBOLIGER
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Kære kommende NGK-elev
Når du skal gå i den Nordatlantiske Gymnasieklasse, kan du
det første år, hvor du går på Gribskov Gymnasium, bo i din egen
møblerede bolig i en helt nybygget mini studieby lige ved siden
af gymnasiet fra 2019.
Byen er et nyt innovativt og bæredygtigt bud på hvordan man kan
bo og skabe fællesskaber på ﬂere niveauer. Alle 30 studieboliger
er selvstændige og fuldt møbleret og lige til at ﬂytte ind i.
Gribskov Gymnasium vil sørge for at der er tilknyttet lærere til
kollegiet og skolelivet, der hjælper dig i det daglige. I denne
folder kan du se, hvordan kollegieboligerne kommer til at se ud,
og hvad det koster at bo i dem, mm.

På www.nordatlantisk.dk kan du læse meget mere
information om kollegieregler og kollegielivet på Gribskov
Gymnasium.
Firmaet Domus Nova Tegra har tegnet og bygget studiebyen
og vil stå for udlejning og drift af den.
Har du spørgsmål til kollegieboligerne er du velkommen til
at kontakte:
Gribskov Gymnasium på post@gribskovgymnasium.dk og
Domus Nova Tegra på ampd@ampd.dk
Bedste hilsner
Kristoffer Høy Sidenius
Rektor

Studiebyen er placeret lige ved siden af gymnasiet med gode
tilkørsels- og parkeringsforhold for familie, venner og besøgende.
Terrasser, tagterrasser, trapper og gangstier skaber brugbar
bevægelse, ophold og fællesskab i byen samt gode
adgangsforhold til boligerne

Studiebyen

Studiebyen Gribskov
Østergade 60 A-E
3200 Helsinge
Danmark

Nordatlantisk Gymnasieklasse er et unikt tilbud til elever fra Danmark,
Færøerne, Island og Grønland, som er interesserede i at opleve hele
Nordatlanten, imens de tager en almen studentereksamen (stx).

Som elev i NGK vil du gå i 1.g i Danmark på Gribskov Gymnasium, i 2.g i
første semester på Færøerne på Miðnám á Kambsdali og i andet semester
i Island på Verzlunarskoli Islands og i 3.g i Grønland på GUX Sisimiut.

Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) består af
elever fra de ﬁre Nordatlantiske lande, som skal
gå i klassen sammen i tre år.
NGK har sin helt egen naturvidenskabelige
studieretning med fagene bioteknologi, arktisk
teknologi, matematik og fysik.
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Boligerne indrettes møbleret med seng, reol/skab,
skrive/spisebord, stole, spejl, knagerække, service,
gryder/pander, lamper, køkken, bad og toilet samt
varmepumper, stikkontakter og persienner.
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Bolig enheder_ 30 m2

Boligerne indrettes møbleret med seng, reol/skab,
skrive/spisebord, stole, spejl, knagerække, service,
gryder/pander, lamper, køkken, bad og toilet samt
varmepumpe, stikkontakter og persienner.
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ET NYT, NORDISK FÆLLESSKAB TAGER FORM
Formålet med den nye nordatlantiske gymnasieklasse er at give de unge noget helt særligt. Udover en studentereksamen
bliver de nemlig en del af et unikt, nordatlantisk kulturelt fællesskab. Her spiller deres nye studieby en helt central rolle.
Det er nemlig her, eleverne har deres daglige udgangspunkt og hverdag. Det er her, eleverne skaber stærke bånd, der fornyr
forholdet mellem Færøerne, Grønland, Island og Danmark og giver eleverne en følelse af at være en del af noget større.

BÆREDYGTIGT BYGGERI MED SPISELIG HAVE
Studiebyen er unik på ﬂere måder. Boligerne er nemlig udtænkt og tegnet af Arkitekturministeriet og bygget i bæredygtige
materialer og med varmepumper til opvarmning. Den kombination af bæredygtighed og arkitektur i studieboliger er den
første af sin slags i Danmark.
Og i bæredygtighedens tegn har den lokale økohave-ekspert Camilla Plum udvalgt en lang række spiselige planter og træer til
området, der som prikken over i’et forvandler området til en grøn oase.

Praktisk INFO

Kontakt og yderligere Info:

Studiebyen er Arkitekttegnet og helt nyopført i August 2019.
Der vil være terrasser og udemiljøer ligesom byen bindes sammen af belyste
gangstier og et frodigt naturområde med Økologiske træer, blomster og planter.

www.nordatlantisk.dk

- Studiebolig:
- Studiebolig:

post@gribskovgymnasium.dk
Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge

18 m2 koster kr. 4200,-/mdr + kr. 500,- aconto for el-vand-internet
30 m2 koster kr. 4800,-/mdr + kr. 500,- aconto for el-vand-internet

Lejeaftalen regulerer de vilkår som er bestemt for studiebyens lejligheder
herunder indbetaling af 3 måneders depositum pr. d. 1. maj 2020. Huslejen og
aconto beløb for forbrug samt internet opkræves for 3 måneder ad gangen.
1. gang d. 1. juli 2020 dækkende for perioden august, september og oktober 2020.
Indﬂytningen ﬁnder sted i weekenden 8.-9. August 2020

ampd@ampd.dk
Domus Nova Tegra ApS
Otto Busses Vej 5A, OBV 020
2450 Kbh SV

