
Nu er vores første NGK klasse nogensinde 
blevet en realitet, og NGK elever er startet i 
klassen og har fået et fællesskab med de andre 
elever både i klassen og på skolen. 
 
Vi startede med en introuge, hvor vi brugte tid på 
at lære hinanden 
at kende og på at 
lære at finde 
rundt i området 
og finde rundt på 
skolen.  
 
 
 

 
Vi har satset 
meget på at 
få NGK 
klassen til at 
falde godt 
sammen 
socialt.  
Vi tog på en 
kanotur 

tidligt i dette skoleår for at få en helt anderledes 
dag uden for skoleskemaet og det var en rigtig 
hyggelig dag med godt humør, gode og aktive 
elever og plads og tid til hyggesnak.  
 
Det er vigtigt for os, at der ud over det faglige 
også er tid til at prioritere at NGK klassen får 
lavet noget socialt sammen, så det bliver en 
gruppe, der har tætte bånd til hinanden.  
Derfor har vi også allerede været på hyttetur, som 
en to dage med overnatning i en spejderhytte, 
hvor vi laver lege og forskellige rollespil, der giver 
mulighed for at se klassen på en anden måde end 
vi gør til dagligt i klasselokalet.  

Fagligt er der sket en stor udvikling for de fleste 
elever – de er blevet meget mere sikre i deres 
danske sprog og de taler oftest dansk med 
hinanden også. Hvis de er udfordret i det danske 
sprog er de gode til at sige det i timerne, og vi har 
også et tilbud om ekstra dansktimer, som nogle af 
eleverne er blevet tilbudt. 

 
 
På Gribskov Gymnasium holder vi hvert år tæt 
efter skolestart en forældreaften, hvor mange 
forældre kommer og ser skolen og hilser på 
lærerne. De fleste af  forældrene bor langt væk fra 
Gymnasiet, men vi fik alligevel glæde af at nogle 
forældre besøgte os på aftenen, og eleverne kunne 
vise rundt på 
skolen. Kort tid 
efter forældreaften 
blev NGK 
eleverne 
præsenteret for 
den første tradition 
på Gribskov 
Gymnasium – Idrætsdag og Skovturen.  
 
Det er en dag med masser af idrætsaktiviteter, 
som afsluttes med at alle klasser klæder sig ud 
efter et selvvalgt præsenterer det for hinanden og 
for lærerne. NGK klassen havde valgt Hip Hop 
temaet – og de vandt i øvrigt idrætsdagen for 
1.G’erne – flot gået! 
 

Lige nu og fremadrettet er der fokus på at 
eleverne fordyber sig i det faglige og arbejder med 
den daglige studierytme.  

 
 
I slut oktober og start november skal eleverne 
afslutte Almen Sprogforståelse (ap) og 
Naturvidenskabeligt Grundforløb (nv), som 
begge afsluttes med en eksamen. Efter eksamen 
vil der være en individuel opfølgning på hver elev.  
 
NGK klassen er en skøn samling af elever. De 
bidrager hver især med god stemning til klassen 
og det er en fornøjelse at opleve at det 
multikulturelle der opstår imellem dem.  
 

 
Mange hilsner NGK klassen og vejledere  


