
 

Skolestart august 2022 
 
Velkommen på Holstebro Gymnasium og HF.  
 
Nu er der ikke lang tid til, at du skal i gang med din uddannelse hos os, og vi er i fuld gang 
med at planlægge opstarten, så nu mangler vi bare dig!  
 
Her på siden har vi samlet oplysninger om skolestart. Både oplysninger om de første dage 
og om ting, du skal have klaret, inden du begynder hos os.  
 
Følg os på de sociale medier og få indblik i, hvad der sker på skolen. 
 
God sommer – vi glæder os til at se dig mandag den 8. august kl. 8.00! 
 
 
Din nye klasse 
Inden sommerferien sender vi en klasseliste til dig, så du kan se, hvem du skal gå i klasse 
med.  
 
 
Første skoledag 
Alle nye elever møder kl. 8.00 i Festsalen til fælles velkomst.  
Første skoledag slutter ca. kl. 12.30. 
 
 
Introforløb 
Sammen med din nye klasse begynder du skoleåret med et introforløb, og på første 
skoledag hører du mere om forløbet. Introforløbet er en blanding af almindelig skolegang 
og særlige arrangementer, der skal præsentere dig for, hvordan det er at gå på Holstebro 
Gymnasium og HF både fagligt og socialt. 
 
 
Transport til skolen 
Hvis du kommer på cykel, skal du stille den i cykelkælderen (nedgangen er ved cykelstien) 
eller i cykelskuret, som ligger ved parkeringspladsen. 
  
Skal du med bus, kan du tage med busserne 1 og 24 fra Holstebro station.  
 
 
Fotografering 
Første skoledag bliver du fotograferet. Dit foto bliver brugt til dit studiekort og skolens 
elevsystem. Senere bliver der taget et samlet klassebillede. 
 
 
 
 
 
 
 
IT på skolen 
Når du er begyndt, får du udleveret brugernavn og adgangskode til skolens skema/Lectio, 
internetforbindelse, mail og webprint. 
Desuden har du adgang til online ordbøger og matematikprogram på skolen og hjemme.  
 



Skolen har licenser til Microsoft Office 365 ProPlus, som stilles gratis til rådighed, mens du 
er elev på skolen.  
 
 
Ungdomskort  
Hvis du skal bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat med et Ungdomskort. Med 
et Ungdomskort kan du rejse med bus eller tog mellem din skole og din bopæl for 13 kr. 
om dagen og rejse ubegrænset med offentlig transport i det takstområde, du bor i. 
Desuden kan du få rabat på billetter i resten af landet. Kortet skal du søge om på 
www.ungdomskort.dk , hvor du også kan læse mere om Ungdomskort. Du skal bruge 
NemID, når du søger om kortet.  
  
 
SU 
Man kan få SU fra kvartalet efter, at man fylder 18 år. SU søges på www.su.dk, hvor du 
også kan finde mange andre oplysninger om SU. Er du berettiget til SU fra august, kan du 
tidligst søge den 1. juli 2021.   
 
Udeboende SU 
Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få udeboende sats. 
Når du taster din ansøgning om udeboende SU, skal du udfylde et særligt skema, som 
mailes til hogym@hogym.dk.  
 
Skema 
Du får adgang til skolens studiestystem (Lectio) første skoledag, og vil herefter kunne se 
dit skema.  
 
 
Røgfri skole 
Fra den 1. august 2021 skal alle gymnasieskoler sikre røgfri skoletid. 
Det betyder, at du ikke må ryge, dampe eller tage snus i skoletiden. Det gælder 
både på og uden for skolens område. 
Du får flere oplysninger, når du begynder.  
 

http://www.ungdomskort.dk/
http://www.su.dk/

