
God
gymnasiestart

Studievejledning 
på gymnasiet

Studievejlederne på gymnasiet er der for 
at hjælpe eleverne med at gennemføre 
uddannelsen med bedst muligt resultat. 

Alle elever har en studievejleder, som de 
kan komme til med spørgsmål om fagli-
ge, sociale eller personlige problemer.

Spørgsmål om videregående uddannel-
se besvares af studievalgsvejleder Karen 
Lintner fra Studievalg Østjylland (www.
studievalgweb.dk) og på sms, telefon 
eller mail hos e-vejledningen www.evej-
ledning.dk

Studievejlederne på Paderup Gymnasium

Studievejleder
Anette Høj
ah@paderup-gym.dk
Tlf: 6170 7006

Studievejleder
Annemarie Stoltenborg
as@paderup-gym.dk
Tlf: 6048 7501

Studievejleder 
Birgit Andersen
ba@paderup-gym.dk
Tlf: 2242 1833

Studievejleder
Lilian Curran
cu@paderup-gym.dk
Tlf: 2092 5339



Hvordan kan du 
hjælpe din 1.g’er til en 
god start i gymnasiet?

Selvom din søn eller datter har afsluttet 
grundskolen, er det stadig vigtigt, at du 
som forælder følger og støtter skolegan-
gen.
På Paderup Gymnasium bruger vi hjemme-
siden Lectio.dk til at holde styr på alt det 
praktiske i hverdagen. Hver elev får et login 
til siden, og her kan man følge med i:

· Skema/skemaændringer
· Lektier
· Afleveringsopgaver
· Fravær
· Standpunktskarakterer – gives i novem- 
  ber, marts og maj

Som forælder kan du få et indtryk af, hvor-
dan det går i skolen, hvis eleven giver dig 
lov til at kigge med her.

Vi tilbyder desuden forældrekonsultatio-
ner med lærerne i forbindelse med den 
første karaktergivning i november. Karak-
terbladet sendes til forældrene sammen 
med indbydelse til forældrekonsultatio-
ner.

Hjælp med prioritering

For de fleste er det ved starten i gymna-
siet meget væsentligt at blive god til at 
prioritere sin tid. 
I gymnasiet forventer vi gennemsnitligt 
8-10 timers lektielæsning pr. uge, og man-
ge bruger derudover tid på fritidsaktivite-
ter, erhvervsarbejde og transport. 
Det er vigtigt at få hverdagen organiseret, 
så der bliver tid til det hele og også tid til 
pauser, afslapning og søvn.

At starte på gymnasiet kan sammenlignes 
med at få nyt arbejde: Man skal vænne 
sig til nye rutiner, nye rammer og der er 
masser af nye mennesker at forholde sig 
til. 
Derfor er der brug for støtte hjemmefra, 
særligt i de første måneder.


