Gode råd til den gode KG-elev:


Mød til tiden



Vær forberedt



Planlægning din tid (realistisk)



Deltag aktivt i undervisningen



Tag noter til hver time



Brug din studiegruppe



Accepter, at ting tager tid, der er ingen, der forventer, du
har et overblik med det samme



Forvent udfordringer



Bed om hjælp, når tingene er svære



Vær ikke bange for at begå fejl



Husk at holde pauser, få din søvn og lave ting, der gør dig
glad

Gode studievaner på KG 2017-18
Retningslinjer for studieaktivitet

Studieaktivitet
Som elev på KG skal du være studieaktiv; du har mødepligt til alle
timerne, du kommer til tiden, er forberedt og har relevant
undervisningsmateriale med, så du kan deltage konstruktivt i
undervisningen og være med til at skabe et godt læringsmiljø.
Det gælder ikke kun fagtimerne, men også alle andre skemalagte
aktiviteter – fx ekskursioner, virtuel undervisning og projektarbejde.
Der er mange der gerne vil hjælpe dig:
Din kontaktlærer holder øje med din daglige trivsel. I løbet af året
indkaldes du til samtaler om din studiekompetence og din trivsel. Du kan
også selv henvende dig til din kontaktlærer enten i forbindelse med
undervisningen eller via besked i Ludus.
Dine faglærere hjælper dig med de problemer der opstår i
undervisningen.
Din KG-vejleder (studievejleder/læringsvejleder) kan svare dig på
spørgsmål om din uddannelse på KG og hjælpe dig, hvis du har
personlige, faglige eller sociale problemer. Alle klasser er tilknyttet en
KG-vejleder, skriv til ham/hende på Ludus eller på deres KG-mails, som
du kan finde på KG’s hjemmeside, og få en tid til en samtale.
Elev-coach Trine Rølle er på KG hver dag – hun hjælper til med at skabe
gode klassefællesskaber og studiestrategier samt personlig coaching.
Du finder Trine i lokale 304, eller du kan kontakte hende via sms:
31 72 48 25.

Registrering i Ludus
I Ludus registreres din deltagelse i undervisningen og aflevering af
skriftlige opgaver. Skyldes dit fravær deltagelse i andre skolerelaterede
undervisningsaktiviteter, godskrives det.
Du skal logge dig på Ludus med din personlige kode hver dag for at tjekke
beskeder og registreringer.
Hvis du har været fraværende, skal du samme dag angive fraværsårsagen
i Ludus.
Hold øje med registreringen, og henvend dig til læreren med det samme,
hvis du mener, der er sket en fejl.
Sygdom
Der er mødepligt til undervisningen. Ved sygdom skal du ringe til skolens
kontor på 36 46 33 50 mellem kl. 8.00 og 8.30 for at sygemelde dig – og
notere fraværsårsag i Ludus.
Ved længerevarende sygdomsperioder skal du aflevere dokumentation til
din KG-vejleder. Du skal selv betale for lægeerklæringen.
Du skal møde til tiden – fraværsregistrering
Hvis du kommer for sent, bliver det registreret i Ludus.
Du skal være i klasselokalet, når undervisningen begynder, ellers får du
fravær (50% eller 100%).
Hvis du forsømmer
Din tilstedeværelse og studieaktivitet følges tæt af KG-vejlederen, din
kontaktlærer og dine faglærere. Hvis det er nødvendigt, iværksættes
forskellige tiltag for at få dig godt i gang igen. Fortsætter problemerne,
får du en skriftlig advarsel. Hjælper den skriftlige advarsel ikke på dit
fremmøde og studieaktivitet, bliver du overført til eksamen ”På Særlige
Vilkår” (PSV) – dvs. at du ikke får standpunkts- eller årskarakterer, og at
du skal op i alle de fag, du afslutter det pågældende år.
Fortsætter problemerne bliver du erklæret studieinaktiv, og du bliver
udmeldt af KG.

Skriftlig aflevering
Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til den aftalte tid.
Du kan kun i særlige tilfælde lave en aftale med din KG-vejleder om at
aflevere på et andet tidspunkt.
Faglærerne registrerer afleveringerne, og KG-vejlederne følger løbende
op og varsler efterfølgende, hvis der er manglende afleveringer. Der er
lektiehjælp på KG nogle dage efter skoletid – det kan varmt anbefales.
SU
Du skal være studieaktiv for at modtage SU. Hvis du erklæres
studieinaktiv, mister du din SU.
Har du spørgsmål vedrørende din SU, kan du henvende dig til din KGvejleder eller til Noomi på kontoret. KG-vejlederne afholder et infomøde
til førstegangsansøgere om SU hvert kvartal – tid og sted finder du i
skemaet.
På kontoret
kan du få hjælp til alt muligt – fra plaster til SU, lede efter glemte ting,
melde adresseændring, aflevere eksamensopgaver, få nulstillet din kode
til Ludus, spørge til SU eller eksamen…
Du skal huske at ringe til kontoret og sygemelde dig: 36 46 33 50.

