Den 30. juni 2020
Kære kommende elev
Så kan jeg endelig fortælle dig, at du er optaget på N. Zahles Gymnasieskole.
Du fik i marts reserveret en plads hos os, og du har siden da vist, at du er optagelsesberettiget, jf. lov om
gymnasiale uddannelser og optagelsesbekendtgørelsen. Derfor er du nu optaget hos os, og vi glæder os til at
byde dig velkommen på din ny uddannelse, der starter.
mandag den 10. august 2020 kl. 10.00.
Alle 1.g’ere møder i Zahlen (stueetagen) til morgensamling. Herefter har dine teamlærere og tutorer planlagt et
program for jer, hvor I bl.a. kommer rundt på skolen og i byen.
I de første tre til fire uger af grundforløbet vil du opleve forskellige fællesarrangementer, ekskursioner og en
introfest med middag kun for 1.g’erne og naturligvis en masse undervisning. Når studieretningsklassen starter,
har vi planlagt en tur til Tyskland, så du hurtigt kan lære din nye klasse at kende.
Disse ekskursioner koster kr. 1.500,00, og det er en forudsætning for at begynde på Zahles, at du har betalt for
dette. På den måde bekræfter du samtidig, at du ønsker at beholde din studieplads hos os. Beløbet skal
indbetales på kontonummer 4183 8002045 med angivelse af dit fulde navn. Betalingsfristen er den 1. august.
Vores hjemmeside www.zahlesgym.dk har mange flere officielle informationer om skolen og din skolestart. Hvis
du gerne vil følge med i det sociale liv på gymnasiet, så gå ind på www.instagram.com/zahlesgym/.
Vi har vedlagt en liste over din klasse, så du kan se, hvilken klasse du skal gå i i grundforløbet. Vi har pga. dette
års særlige forhold ikke kunnet afholde et velkomstmøde for jer i foråret, men tutorerne opretter en
klassegruppe på facebook, som du vil blive inviteret med i.
Som udgangspunkt regner skolen med, at du har en bærbar computer. Vi har 14-dages skema, og dit skema kan
derfor se forskelligt ud fra uge til uge. Skoledagen slutter dog normalt senest kl. 15.35. Første skoledag vil du få
udleveret en kode til Lectio, så du kan se dit skema.
Vi beder dig om at læse de praktiske oplysninger på næste side og være opmærksom på skolens rejseregler ifm.
corona.
Vi glæder os – både elever og lærere - til at se dig her på Zahles og håber, du vil få tre indholdsrige og
uforglemmelige år.
Med venlig hilsen
Anne Birgitte Klange
Rektor
N. Zahles Gymnasieskole

Praktiske oplysninger
Forældremøder i 1.g
Vi planlægger et forældremøde i september, hvor du og dine forældre bl.a. bliver informeret om grundforløbet
og valg af studieretning. Den endelige dato vil blive meldt ud i august.
SU
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Det gør du ved at søge i minSU, tidligst én måned før den
dato, du kan få SU fra, jf. www.su.dk.
Ungdomskort
Du kan søge Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Ungdomskortet fungerer som et månedskort. Det giver dig
bl.a. rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Læs mere på deres hjemmeside.
Selvom ansøgningerne til Ungdomskortet bliver behandlet elektronisk, kan der være situationer, hvor vi skal
behandle en ansøgning manuelt. Det er derfor vigtigt, at du søger senest onsdag d. 8. juli 2020, hvis vi skal nå at
godkende din ansøgning inden sommerferien. På den måde kan du nå at få dit Ungdomskort, før skolen starter.
Skolepenge
N. Zahles Gymnasieskole er en privatskole, og skolepengebetalingen udgør p.t. kr. 1.970,00 pr. måned i 12
måneder, jf. skolens hjemmeside www.zahlesgym.dk. Hertil kommer kr. 20,00 pr. måned til N. Zahles Skoles
Venner. Den første opkrævning (girokort) vil blive sendt pr. mail, herefter skal man tilmelde sig betalingsservice.
Du skal også betale for studieture, jf. skolens studie- og ordensregler.
Beløb indbetalt til introforløb refunderes ikke.
Hvis du ønsker at udmelde dig, skal det ske skriftligt, og du skal betale skolepenge for den måned, hvor
skolegangen ophører samt for de to efterfølgende måneder.
Dine forældre har mulighed for at søge statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetalingen, hvis du ved
skolestart (1. august) ikke er fyldt 18 år. Du kan få et ansøgningsskema og en vejledning til brug ved ansøgning
på skolens kontor efter sommerferien. Hvis du søger, skal du returnere ansøgningsskemaet til skolen inden den
1. september 2020. Da der er begrænsede midler, kan du ikke som udgangspunkt forvente at få nedsat
skolepengebetalingen ved skolestart i 1.g. Tildeling af tilskud gælder for 1 år.
Hjælp til ordblinde
Har du tidligere haft en programpakke med ordblindehjælp eller skal have en, vil vi gerne have, at du kontakter
os om det.
Personoplysninger
Som led i din skolegang vil N. Zahles Gymnasieskole behandle en række personoplysninger om dig, eksempelvis
kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Behandlingen sker som led i N. Zahles
Gymnasieskoles elevadministration.
Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til
enhver tid gældende persondatalovgivning.
Skolens rejseregler ifm. Corona
Udenrigsministeriet opfordrer kraftigt til, at man efter udlandsrejse til lande, hvor udenrigsministeriet fraråder
indrejse, efter hjemkomst bliver hjemme i 14 dage i hjemmekarantæne.
Hvis du tager på rejse til destinationer, hvor indrejse frarådes af udenrigsministeriet, må du ikke komme i skole
14 dage efter hjemkomst fra rejsemålet. Der føres fravær som normalt.

