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Brønderslev 27. januar 2022 

Kære elever og forældre i 1g   
 

I slutningen af uge 7 får I jeres første standpunktskarakterer på gymnasiet. En del af jer vil opleve, at jeres 

karakterer er faldet en smule i forhold til de karakterer, I er vant til at få i grundskolen – andre vil opleve, at 

niveauet er det samme, og enkelte vil måske endda opleve, at de er steget. At niveauet generelt er lidt lavere, 

er ikke så underligt. Dels er det faglige niveau blevet lidt højere, men vigtigere endnu har I skullet vænne jer til 

en ny skole, nye kammerater og nye lærere med andre måder at gøre tingene på og er dermed typisk ikke helt 

så fagligt trygge, som I var i jeres sidste år af grundskolen. Hertil kommer, at de fleste af jeres lærere kun har 

kendt jer siden november og dermed giver jer karakterer lidt forsigtigt.  

Det er vigtigt at huske, at standpunkter er private og individuelle – OG et øjebliksbillede, som I skal bruge til at 

følge jeres udvikling og til at kigge på i forhold til, hvad I evt. kan gøre anderledes, hvis I vil have højere 

karakterer. Husk også, at I har jeres styrker forskellige steder – nogle er dygtige til matematik, andre til engelsk, 

og endnu andre er dygtige til noget helt uden for skolen. Det er også vigtigt at huske, at I alle har forskellige 

udgangspunkter og forventninger – for nogle er 4-tal en skuffelse, for andre en kæmpe sejr.   

I forlængelse af karaktergivningen er der mulighed for at komme til en forældresamtale. Elever er naturligvis 

meget velkomne til at deltage i samtalen. Hvis det kun er eleven, der ønsker at tale med læreren, kan det 

aftales inden for skoletid, og så skal man ikke booke forældresamtaler.  
 

Forældresamtalerne ligger tirsdag 28/2. eller onsdag 1/3. fra kl. 15.00 til kl. 19.00.  

Tilmelding sker i Lectio senest torsdag d. 9. februar kl. 23.00  
 

Samtalerne afholdes på gymnasiet i forskellige klasselokaler. 

  

I kan frit vælge mellem de to dage, og det er vigtigt, at I angiver alle de tidspunkter, I kan. Samtalerne vil 

naturligvis ligge samlet på den ene dag, også selv om I angiver, at I kan begge dage.   

Det er meget vigtigt, at I krydser af i boksen ”Optaget”, hvis I er optaget den ene dag – ellers tror Lectio, at I er 

ledige.  

Hver samtale varer 10 minutter, og I kan prioritere op til 5 lærere. Det er Lectio, der udregner de mest optimale 

skemaer for samtalerne, og I har bedst mulighed for at få jeres prioriteter opfyldt, jo mere I er tilgængelige – og 

selvfølgelig også hvis I tilmelder jer til tiden        

Vi kan ikke garantere, at alle kan få alle ønsker opfyldt, men vi gør vores bedste! Når planen er klar, vil den ligge 

på forsiden af Lectio. Erfaringsmæssigt kan der ske ændringer i rækkefølge mv. så det er en god ide at tjekke 

planen, inden man tager afsted.  

  

Venlig hilsen  

Pernille Dahl   

Uddannelsesleder 1g  


