VELKOMMEN TIL VIBY GYMNASIUM

Kære 1.g-elev

Velkommen til Viby Gymnasium og til et nyt og spændende gymnasieliv.

Vi glæder os meget til at møde dig efter sommerferien. Første skoledag er onsdag d. 11. august kl.
9.00. Du vil den første dag møde din grundforløbsklasse og nogle af dine lærere. Det vil i høj grad
være skolens nuværende elever, der som tutorer tager imod dig, viser dig rundt og introducerer dig
til nogle af skolens mange tilbud.

Vi har på de følgende sider lavet en oversigt med en masse praktiske oplysninger, som det er
vigtigt, at du sætter dig ind i, så du får den bedste start på gymnasielivet. Du kan også på skolens
hjemmeside læse om vores aktiviteter og arrangementer.

Skulle der opstå meget presserende spørgsmål, du gerne vil have afklaret inden skoleårets start,
kan du henvende dig pr. mail til administration@vibygym.dk eller på skolens kontor fra den 5. august
2021.

Med venlig hilsen

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor

Grundforløbet – klasser og hold
De første 3 måneder i 1.g er et grundforløb. Grundforløbet er ens for alle elever, og du vil her gå i
en grundforløbsklasse. Du vil i grundforløbet have en del af de obligatoriske fag sammen med din
grundforløbsklasse: dansk, engelsk, idræt, matematik, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt
grundforløb, samfundsfag og studieretningsdage. Derudover vil du også have nogle fag sammen
med elever fra andre klasser: 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.
Formålet med grundforløbet er:
•

at introducere dig til gymnasiet og stx-uddannelsen

•

at gøre dig fortrolig med vores undervisnings- og arbejdsformer i de forskellige fag

•

at hjælpe dig med at vælge den rigtige studieretning

I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning. Det betyder, at du først går i en
grundforløbsklasse, mens de endelige klasser dannes i midten af november.
Skema og grundforløbsklasse
Fredag den 6. august vil du modtage en klasseliste i din e-Boks, men du vil allerede i dette brev
kunne se en liste over din årgang.
I gymnasiet vil du opleve, at du ikke på samme måde som tidligere har et fast skema. Du vil
normalt have timer fra kl. 8.00 til kl. 15.20 hver dag. Det er derfor vigtigt, at du først planlægger
arbejde og fritidsaktiviteter efter kl. 15.20, for i gymnasiet er der mødepligt til alle lektioner. Der vil
også igennem de 3 år være ekskursioner og studieture, som du skal deltage i. Du vil få adgang
til dit skema og Lectio den første skoledag.

Første skoledag d. 11. august 2021
Du skal møde kl. 9.00, og dagen slutter kl. 14.00.
Dagens program er:
•

Velkomst ved rektor i skolens samlingssal

•

Aktiviteter i din grundforløbsklasse

•

Rundvisning

•

Rundboldturnering

Du skal medbringe:
•

computer

•

sko du kan løbe i, da dagen slutter med en rundboldturnering

•

underskrevet samtykkeerklæring om skolens forvaltning af dine nødvendige persondata
(dokument vedlagt) samt underskrevet tilladelse til brug af billeder (vedlagt).

Introforløbet og introtur
Der vil den første skoledag være en del aktiviteter, så du hurtigt kommer til at lære de andre i din
grundforløbsklasse at kende. Derudover vil der de første måneder være flere sociale og faglige
arrangementer, såsom temadag, sold (fester) og fredagscafé. Årets introtur er en heldagstur, hvor 3
klasser er afsted sammen.

For klasserne G1, G2 og G3 ligger introturen d. 24. august, mens G4, G5 og G6 er på introtur d.
26. august. Du får udleveret et program, når du starter, men vi kan allerede nu oplyse, at klasserne
tager afsted kl. 9 og kommer tilbage på skolen ca. kl. 20.15.

Betaling til undervisningsmidler og introtur
Du skal senest d. 9. august 2021 indbetale 1.400 kr. til undervisningsmidler under din uddannelse
og til introturen. Du skal betale via betalingssystemet Safeticket.dk :
https://vibygym.safeticket.dk/events .

Computer og IT
Computeren bliver dit vigtigste arbejdsredskab de år, du går i gymnasiet. I forbindelse med
opstarten på Viby Gymnasium og i løbet af din skoletid vil du blive introduceret til forskellige
programmer og værktøjer, du skal bruge i undervisningen. Du skal kunne installere Windows- eller
MAC OS-programmer på din computer. Da det bliver nødvendigt at downloade programmer og
køre dem offline, er en chromebook ikke en godkendt computer at medbringe.

Krav til din bærbare
Skolens lærere bruger PC med Windows styresystem. Vælger du at komme med en MAC, kan du
derfor ikke være sikker på at kunne få hjælp i undervisningen. Der er ikke noget krav til
programmer fra skolens side. Dog anvendes der Office-programmer i undervisningen, og det er et
krav, at du kan aflevere opgaver i doc.- eller docx.-format. Har du ikke Office-pakken på din
computer, kan du gennem skolen installere en gratis version, der virker så længe, du er elev på
skolen.

For at den bærbare computer kan køre problemfrit på skolens netværk, er der lavet en liste med
minimumskrav, som din computer skal opfylde. Det er vigtigt, at din computer kan leve op til disse
krav fra skolestart.
•

Minimum Systemkrav: 4 GB RAM, 128GB harddisk, netkort standard minimum 802.11N.

•

En af følgende processortyper kan anvendes:

•

o

Intel: i3, i5 eller i7

o

Ryzen 3, Ryzen 5 og Ryzen 7

Der skal være en internetbrowser på maskinen

SU
Er du fyldt 18 år, har du ret til SU. Du søger om SU via ”minSU”, som du finder på www.su.dk, hvor
du også kan læse nærmere om reglerne for modtagelse af SU.

Studieture og ekskursioner
Du vil under din uddannelse skulle deltage i en række obligatoriske ekskursioner og studieture. Du
må derfor regne med at skulle betale rejse- og opholdsudgifter for et samlet beløb op til ca. 6.500
kroner under din uddannelse.

Transportstøtte
Når du er optaget på en ungdomsuddannelse, er du berettiget til et Ungdomskort, som giver rabat i
den kollektive trafik. Du søger via www.borger.dk, men du kan læse mere om ordningen på
www.ungdomskort.dk/ .

Bus og tog til gymnasiet
Det er let at komme til Viby Gymnasium. Buslinjerne 4A, 6A og 202 holder lige ved skolen. Du kan
også benytte Letbanen, som kører på strækningen Odder – Aarhus. Du skal stige af ved
stoppestedet Rosenhøj. Se mere her: https://www.midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/

Om skolens behandling af persondata for elever.
Når du søger om optagelse på Viby Gymnasium, overdrager du en række
personlige oplysninger til skolen.
For at kunne varetage ansvaret for organiseringen og gennemførelsen af din
uddannelse har skolen brug for at indsamle, opbevare og behandle disse
data.
Disse data består af: dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din
mailadresse og dit cpr-nummer, hertil oplysninger om grundskole, karakterer
herfra samt uddannelsesplan.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, som har betydning for din skolegang,
indsamler og arkiverer skolen også sådanne data. Du har altid krav på at få
oplyst sådanne data.
Under din uddannelse indsamler og arkiverer skolen yderligere oplysninger
om dine opnåede karakterer, dine eventuelle forsømmelser og advarsler.
Skolen foranstalter herudover, at der tages et portrætfoto af dig, når du starter
på skolen. Dette foto er nødvendigt for at kunne udarbejde et studiekort, som
skolen anvender som identifikation ved eksaminer mv. Dette foto anvendes
også internt på skolen.
Hvis du er under 18 år indsamler Viby Gymnasium også oplysninger om dine
værger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr-nummer.
Viby Gymnasium betragter ikke oplysninger om dit navn, dit skema, dit
klassetilhørsforhold, og dine undervisningsaktiviteters faglige indhold, som
oplysninger der er følsomme, og derfor kræver beskyttelse.
Åbenhed om sådanne oplysninger er helt afgørende for en hensigtsmæssig
gennemførelse af skolens dagligdag. Sådanne oplysninger er derfor
umiddelbart tilgængelige på online platformen Lectio.dk.
Viby Gymnasium har udarbejdet en række procedurer til beskyttelse af dine
personlige oplysninger. Disse procedurer er beskrevet i skolens politik for
behandling af persondata. Heraf fremgår også nærmere om, hvordan skolen
opbevarer dine personlige data.
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Når du ophører med at være elev på skolen slettes eller makuleres dine
persondata, som udgangspunkt senest 3 år efter dit studieophør, med
følgende undtagelser:
1) Dine opnåede prøveresultater. Disse er skolen forpligtet til at gemme i
30 år.
2) Dokumentation for dine standpunktskarakterer og studieaktivitet. Disse
oplysninger er skolen forpligtet til at gemme i 10 år med henblik på at
kunne attestere, at et fag er afsluttet på et lavere niveau end det, der
fremgår af dit eksamensbevis.
3) Ansøgninger og sagsbehandling vedrørende udeboende SU og/eller
SPS-midler. Disse oplysninger opbevarer skolen i 5 år til
dokumentation over for tilsynsmyndighed (SU-styrelsen).

Du har til enhver tid mulighed for at klage til datatilsynet i forhold til skolens
behandling af dine personoplysninger.

Med venlig hilsen
Viby Gymnasium
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Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter hermed, at jeg er indforstået med, at Viby Gymnasium indsamler,
forvalter og arkiverer mine persondata i henhold til dokument fra Viby Gymnasium,
betegnet ”Om skolens behandling af persondata for elever”.

Navn:

Underskift:

Hvis jeg er under 18 år, navn og underskrift fra én af mine forældre (værger):

Navn:

Underskift:

NB. Du bedes medbringe dette dokument den første skoledag.
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Samtykkeerklæring
Viby 1.7.21

Billeder og brug af samme
I løbet af skolegangen på Viby Gymnasium, vil du opleve mange
arrangementer, hvor der vil blive taget billeder, fx ved morgensamlinger, på
studierejser m.v. Disse billeder vil skolen gerne kunne gøre brug af i
forskellige skolemæssige og marketingrelaterede sammenhænge, fx når vi
laver årbog og brochuremateriale og til skolens website. Vi har stort fokus på,
at offentliggørelse af skolens billeder skal overholde gældende lovgivning og
at ingen skal føle sig krænket, udstillet eller udnyttet.
Samtykkeerklæring
I forlængelse heraf har vi derfor brug for dit og dine forældres samtykke. Vi
skal derfor bede dig og evt. dine forældre (hvis du er under 16 år) om
venligst at underskrive dette brev med navn, adresse, telefonnummer og
underskrift og medbringe det på første skoledag. På forhånd tak!

Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at Viby Gymnasium må offentliggøre
portrætbilleder til informationsmateriale, website mv.:1

Elev:

Forældre:

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Telefon / Mobil

Telefon / Mobil

Underskrift

Underskrift

Venlig hilsen
Viby Gymnasium

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor
1 Samtykkeerklæringen

kan til enhver tid trækkes tilbage igen.
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