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GSK på N. Zahles Gymnasieskole
N. Zahles Gymnasieskole har en samarbejdsaftale med KVUC. Det betyder, at det er KVUC,
der optager dig og bestemmer, hvilket hold og hvilken skole du skal gå på.
Hvis din studentereksamen er mere end 2 år gammel, skal du betale 550 kr. for at få lov til at
gå på holdet og gå til eksamen. Det er en betingelse for optagelse, at du betaler inden
kursusstart.
Fravær og studie- og ordensregler
For at du kan blive indstillet til eksamen, skal du overholde mødepligten og du skal desuden
have gennemført laboratoriekurset, hvis du følger de eksperimentelle fag (fysik og kemi).
Du skal være særligt opmærksom på disse grænser:
For at opretholde SU må du ikke have mere end 15 % fravær af den planlagte
undervisning og/eller tilsvarende forsømmelighed med aflevering af skriftlige
arbejder i det/de fag, der danner grundlaget for SU.
Du vil modtage én skriftlig advarsel, hvis dine forsømmelser nærmer sig et for højt
niveau.
Hvis du kommer over 15 %, vil du få besked om, at du er studieinaktiv og din SU vil
blive stoppet.
Du kan blive studieaktiv igen ved at forbedre dit fremmøde og bringe dit fravær
væsentligt ned. Vi vil da give dig skriftlig besked om, at du er studieaktiv og du kan
søge SU på ny.
Du må ikke have mere end 20 % fravær for året. Dette gælder både fremmøde til
undervisning og aflevering af skriftlige opgaver/rapporter.
Nærmer dit fravær sig 20 % og er du ikke tidligere blevet varslet, vil du modtage én
skriftlig advarsel.
Stiger dit fravær til over 20 %, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel og du mister
dermed retten til at gå til eksamen.
Fritagelse fra ovenstående regler kan som regel kun ske midlertidigt og med baggrund i
kroniske lidelser eller barsel, og du vil blive bedt om at fremskaffe dokumentation. Du skal
selv betale evt. udgifter i forbindelse hermed.

Lommeregner, computerprogrammer og bøger
I fagene fysik, kemi og matematik skal du bruge et CAS-værktøj.
Dine lærere vil orientere dig om, hvilke hjælpemidler skolen anbefaler.
Skolen låner dig bøger til kurset. De skal naturligvis afleveres tilbage senest til den sidste
eksamen, ellers vil du få tilsendt en opkrævning.

Statens Uddannelsesstøtte
Hvis du har SU-timer nok, kan du søge SU. Det gør du i minSU på su.dk. For at få adgang til
minSU skal du bruge en NemID.
Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, hvor du er berettiget til at modtage SU. Du
skal endvidere have fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.
Du skal være opmærksom på, at vi ikke automatisk får besked om, at du har GSK-hold på
andre uddannelsesinstitutioner, så hvis din SU afhænger af sådanne timer, skal du oplyse os
om dette, da vi ellers ikke kan godkende din SU.

Dine støttemeddelelser og SU-breve bliver sendt til e-Boks (www.e-boks.dk). Breve med
afslag på SU, påmindelser og lignende vil du også få med e-mail eller via Lectiobesked.
Snyd med SU
Undervisningsministeriet har skrevet til gymnasierne om snyd med SU. Det kan være, at man
uberettiget modtager SU med udeboende sats eller på anden måde modtager en ydelse fra
SU uden at være berettiget til den, f.eks. ved ikke at være studieaktiv.
Læs derfor skrivelsen grundigt. Du kan finde den på vores hjemmeside www.zahlesgym.dk
(Praktisk info og kontakt → SU), eller læs om snyd med SU på SUs hjemmeside:
http://www.su.dk/DitAnsvar/Sider/default.aspx
SPS
Hvis du har behov for særlig støtte, fx IT–rygsæk eller andet, skal du være opmærksom på, at
det tager mindst 4 uger, før disse hjælpemidler bliver godkendt af SU-styrelsen. Du skal selv
komme med den fornødne dokumentation, som du skal sende til vicerektor Berit
Brændsgård (bbm@zahlesgym.dk). Du skal derfor i god tid skrive til skolen og gøre
opmærksom på dit behov og samtidig vedhæfte dokumentation for dit behov.
SU og videregående uddannelser
Du kan som udgangspunkt ikke få SU til gymnasial supplering, hvis du samtidig er indskrevet
på en videregående uddannelse (VU). De eneste undtagelser fra ovenstående regel er, hvis
du er bevilget orlov fra din VU i de relevante måneder og din VU ikke har tildelt dig SU i disse
måneder eller hvis du kan dokumentere udmeldelse fra din VU i en tidsperiode, hvor du er
SU-berettiget på dit gymnasiale suppleringskursus.
Det er dit eget ansvar at sørge for, din VU har bevilget dig orlov eller udmeldt dig i tide, så vi
kan godkende din SU.
Som ungdomsuddannelse har vi hverken lovmæssigt grundlag eller teknisk mulighed for at
afbryde din SU fra en VU

Ungdomskort
Ungdomskortet er en transportrabat til studerende på bl.a. ungdomsuddannelser.
Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og bopæl.
Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit takstområde – bor du for eksempel i
København, kan du køre frit i hele hovedstadsområdet.
For at få et Ungdomskort, skal du først godkendes via hjemmesiden www.ungdomskort.dk. Det er
også på denne hjemmeside, du kan læse mere om reglerne og de muligheder, Ungdomskortet
giver.
Når du er godkendt til et Ungdomskort, skal du bestille og købe dit Ungdomskort hos
trafikselskaberne. Herefter vil dit Ungdomskort blive sendt til dig.
NB! Det tager omkring 3 uger at få et Ungdomskort, så sørg for at bestille det i god tid.

Lectio
Din lærer registrerer fravær i Lectio, og du kan altid selv se omfanget af dit fravær. Det
kræver en adgangskode til Lectio, som din lærer udleverer til dig. Ofte vil dine lærere også
lægge besked om lektier m.m. på Lectio.
Det er via Lectio, du vil blive orienteret om, hvornår din eksamen kommer til at ligge.

Der ligger et link til Lectio på: Zahlesgym.dk

Eksamen
Det fremgår af dit bekræftelsesbrev, hvornår den skriftlige eksamen kan ligge. Den eksakte
dato og tidspunkt for den mundtlige eksamen vil normalt blive offentliggjort på Lectio 1-2
uger før eksamen. Det er dit eget ansvar at sørge for computer og ordbøger til begge typer
eksamen.
Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar senest 10 minutter før start. Du
kan først hente dine ting, når alle eksaminander er færdige med eksamen; også selvom du er
færdig før tid.
Læser du et fag med både mundtlig og skriftlig eksamen, skal du gå op til begge typer
eksamen.
Se mere om vores eksamensregler hér:
http://zahlesgym.dk/gymnasiet/index.php/undervisning/eksamen
Eksamensbevis
Eksamensbeviset afhentes på kontoret, når vi har modtaget eksamenskaraktererne fra de
skriftlige censorer. Det vil sige typisk 3-4 uger efter sidste eksamen. Det vil fremgå af
hjemmesiden og Lectio, hvornår eksamensbeviserne er klar til afhentning.
Afmelding
Hvis du alligevel ikke er interesseret i at følge GSK-undervisning, vil vi bede dig melde fra til
GSK-koordinatoren på tlf. 82 32 66 90 hurtigst muligt, så en anden kan få glæde af pladsen.
Du skal være opmærksom på, at en kursist kun kan følge det samme fag på samme niveau én
gang, dvs. hvis du udebliver uden at melde fra, vælger fra midt i forløbet eller bliver udmeldt
pga. fravær, kan du ikke blive optaget på det samme forløb igen gennem GSK.
Husk også at meddele, hvis du ændrer adresse, e-mail eller telefonnummer.

Ferie
Vær opmærksom på, at der er påskeferie, men ikke vinterferie i forårshalvåret.

Skolen er røgfri
Skolen er røgfri. Det betyder at der ikke må ryges på skolens område, heller ikke på
tagterrassen, altanen ud for kantinen eller på trappen ved indgangen.
Eventuelle rygere henvises til "hakket" mellem Nørre Voldgade nr. 3 og 5.
Vi håber, at du vil få et godt GSK-forløb her på skolen.
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