
 

 
KOLDING GYMNASIUM  ■  STX  ■  HF  ■  IB SCHOOL 

Skovvangen 10, 6000 Kolding  I  +45 7633 9600  I  www.kolding-gym.dk  I  kg@kolding-gym.dk 

 

                        

 

 
Til forældre til nye elever på KG 

 
 
 
 
Kære forældre, 
 
Samtidig med, at jeg byder jeres barn velkommen til Kolding Gymnasium, HF-kursus & IB 
School, i daglig tale ’KG’, vil jeg også gerne byde jer som forældre velkommen. 
At have et barn i gymnasiet er på mange måder anderledes end at have et barn i folkeskolen 
eller på efterskole. Derfor vil jeg her kort nævne et par punkter, som det kan være godt, at I er 
opmærksomme på og måske får talt om derhjemme inden skolestarten. 
 
Informationer 
Generelle informationer om skolen findes på skolens hjemmeside  
www.kolding-gym.dk. Under punktet ”Om skolen” er der et link til en ABC om KG, som rummer 
mange relevante informationer til både elever og forældre. 
Oplysninger, der har med undervisning at gøre, findes i et IT-system, der hedder Lectio. Det er 
bl.a. oplysninger om skoleskema, lektier, karakterer og fravær.   
Man kan komme til systemet via skolens hjemmeside. Informationerne kan kun ses, hvis man 
er logget på. 
Eleverne får udleveret brugernavn og password en af de første skoledage. Som udgangspunkt 
regner vi med, at eleverne lader forældrene se alle relevante oplysninger, men i særlige tilfælde 
kan forældre, hvis børn ikke er fyldt 18 år, få adgang til oplysningerne ved henvendelse til 
skolens kontor. 
 
18 år – myndighedsalderen 
Vi er på skolen underlagt lovgivningen omkring myndighedsalderen. Det betyder, at I som 
forældre altid kan få oplysninger om jeres barn, indtil det er fyldt 18 år. Herefter må vi kun 
videregive oplysninger med elevens samtykke.  
 
Fravær 
På KG er der naturligvis mødepligt til undervisningen. I hver time noterer lærerne fravær i 
Lectio; i den første tid er vi særligt opmærksomme på de nye elevers fremmøde, men som 
udgangspunkt ringer vi ikke hjem, hvis jeres barn ikke er mødt til undervisningen. 
En gang om måneden bliver alle elevers fraværsopgørelse tjekket i Lectio, og elever med højt 
fravær bliver kaldt til samtale med en studievejleder. Hvis fraværet herefter mindskes, vil I som 
forældre ikke blive inddraget. Hvis fraværet derimod stiger, vil eleven få en skriftlig advarsel, 
som også sendes hjem til forældrene, hvis eleven er under 18 år. 
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Karakterer 
I 1.hf gives der en evaluering uden karakterer i uge 46 og uge 14. Alle hf´ere har desuden en 
studiebog (i Lectio), som rummer konklusioner fra tutorsamtalerne. 
 
I 1.g gives der karakterer to gange årligt: uge 3 og uge 18-20. Der bliver ikke uddelt 
karakterlister til eleverne, men alle karakterer kan ses af den enkelte elev i Lectio, hvis han/hun 
er logget på.  
 
Skolen ser frem til at hilse på jer ved forældreaften hhv d. 7. september for STX og d. 9. 
september for HF, og jeg glæder mig til samarbejdet. 
 
 
De bedste hilsner 
 
Sune Hother Petersen 
Rektor 
 
 
 
Kolding Gymnasiums behandling af persondata fremgår af vores persondatapolitik, 
som kan ses på skolens hjemmeside: Persondatapolitik. 

 
 

https://kolding-gym.dk/wp-content/uploads/2018/06/Persondatapolitik-2.0.pdf

