
 

Introprogrammet for august 2021 - STX grundforløbsklasser 
 

12. august 
 
Velkomst i festsalen 
Alle nye 1-års-elever mødes kl. 8.30 i festsalen til velkomst ved rektor Mikkel Harder Sørensen og skolens 
elevråd.  
 
Velkomst i klasselokale 
Grundforløbsklasselæreren vil sammen med jeres introelever byde jer velkommen til Tårnby Gymnasium, 
inddele jer i makkerskabspar, introducere jer for vores digitale platform Lectio, studie- og ordensregler, 
“TG læser” – samt karaktersystemet. 
 
Klassens time 
Jeres introelever vil ryste jer sammen som klasse ved at lave navnelege, sjove teamøvelser samt vise jer 
rundt på skolen.   
 
13., 16-17. august 
 
Besøg på Tårnby Bibliotek 
 
16. august 
 
Fotografering 
Vi har booket fotografer til fotografering af hver af jer til studiekort samt et klassebillede.  
 
18. august 
 
Læsescreening  
Her bliver du screenet for dine færdigheder i læsning og stavning for at kunne hjælpe dig fremadrettet, 
hvis det viser sig at du har behov for det.  
 
 
18. august aften 
 
Introarrangement 
Der afholdes et introarrangement. Hver klasse repræsenterer en sang. I skal i fællesskab blive enige om 
udklædning, udsmykning, mad og drikke. Bemærk, at arrangementet er uden alkohol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introprogrammet for august 2021 – HF-klasser 
 

12. august 
 
Velkomst i festsalen 
Alle nye 1-års-elever mødes kl. 8.30 i festsalen til velkomst ved rektor Mikkel Harder Sørensen og skolens 
elevråd.  
 
Velkomst i klasselokale 
Teamlæreren vil sammen med jeres introelever byde jer velkommen til Tårnby Gymnasium, inddele jer i 
makkerskabspar, introducere jer for vores digitale platform Lectio, studie- og ordensregler, TG læser samt 
karaktersystemet. 
 
Klassens time 
Jeres introelever vil ryste jer sammen som klasse ved at lave navnelege, sjove teamøvelser samt vise jer 
rundt på skolen. 
 
13., 16-17. august 
 
Besøg på Tårnby Bibliotek 
 
16. august 
 
Fotografering 
Vi har booket fotografer til fotografering af hver af jer til studiekort samt et klassebillede.  
 
17. august aften 
 
Alle 1. HF-elever mødes til grill og hyggeligt samvær 17. august kl. 16-21. I kører afsted sammen med hele 
jeres klasse, to lærere og introelever til Amager Fælled. Arrangementet koster 50 kr. og dækker mad og 
drikke. Arrangementet er uden alkohol.   
Et par dage inden vil der blive afsat tid i skemaet til, I sammen med jeres introelever kan planlægge 
grillarrangementet.  
 
18. august 
 
Læsescreening 
Her bliver du screenet for dine færdigheder i læsning og stavning for at kunne hjælpe dig fremadrettet, 
hvis det viser sig at du har behov for det.  
 
18. august aften 

 
Introarrangement 
Der afholdes et introarrangement. Hver klasse repræsenterer en sang. I skal i fællesskab blive enige om 
udklædning, udsmykning, mad og drikke. Bemærk, at arrangementet er uden alkohol. 
 
 
 



 

16.- 20. august 
 
Brug og misbrug af it i undervisningen  
I vil her få en kort introduktion (1,5 time) til, hvordan I bruger og undgår misbrug af it. 
 

 
 

Introprogrammet for november 2021 - STX-studieretningsklasser 
 

November 

 
Introuge  
I begyndelsen af november er der planlagt en introuge i forbindelse med overgangen fra STX-
grundforløbsklasserne til jeres STX-studieretningsklasserne. 
Introugen kommer til at indeholde forskellige arrangementer med både fagligt og socialt indhold. 
I introugen vil der bl.a. indgå en introtur med en enkelt overnatning med den nye studieretningsklasse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


