
 

 
Gymnasievej 2 

3060 Espergærde 

www.eg-gym.dk 

eg@eg-gym.dk 

 

Telefon 49 13 42 22 

 

 
 

 

                      

 

Espergærde d.01.11.18 

 

Kære brobygningselev! 

 

Vi glæder os rigtig meget til at byde dig velkommen på Espergærde Gymnasium og HF (EG). 

Du skal på et broforløb hos os, og det betyder at du på en uge skal finde ud af, hvad det vil sige at gå 

på STX og HF på Espergærde Gymnasium og HF.  

Du vil i løbet af en uge modtage intro til de gymnasiale uddannelser HF/STX og undervisningen på 

HF/STX. 

Du kan glæde dig til at møde en gruppe lærere som vil introducere dig til deres fag og elever, der vil 

fortælle dig om skolegangen på EG.  

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside www.eg-info.dk. 

Vedlagt finder du oversigt og skema for dit broforløb og information om behandling af data, studie- og 

ordensregler og sygefravær. 

 

På gensyn mandag d.26.11.18 kl.08.35 ved indgangen til EG.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Jensen 

Uddannelsesleder 

 
 

 

 

       
Brobygning på Espergærde Gymnasium og HF 
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Medbring: 
 

- Papir, skriveredskaber og taske. Gerne en bærbar PC. 
 

 
Mødested: Vi mødes ved indgangen til Espergærde Gymnasium og HF 
 
 
Mødetid: Mandag d.26.11.18 kl. 08.50. 
 

 
 

 
Skema: Se vedlagte skema for hvornår undervisningen foregår. 
 

 
 

 
Sygefravær: Hvis du bliver syg, skal du om morgenen på første sygedag ringe både til din egen skole 
og til os på Espergærde – på tlf. 49134222  – og melde dig syg. 
 

 
 

Datasikkerhed og studie- og ordensregler: 
Du kan læse om EG’s behandling af dine data på vores hjemmeside: https://eg-info.dk/livet-paa-

eg/fakta  

Du kan læse EG’s studie- og ordensregler på vores hjemmeside: https://eg-info.dk/livet-paa-eg/fakta 

Og https://eg-info.dk/files/2018/08/14/9k5uidrznu_Studie_og_ordensregler_2018.pdf.  
Vi forventer selvfølgelig, at du lever op til studie-og ordensreglerne under dit brobygningsforløb. Vi kan 
udmelde dig fra brobygningsklassen og sende dig tilbage til din skole, hvis du bryder studie- og 
ordensreglerne.   
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Brobygningsskema uge 48 - 2018 
 

Kl./Dag Mandag 26.11 Tirsdag 27.11 Onsdag 28.11 Torsdag 29.11 Fredag 30.11 

08:35-09:40 Intro til ugen og 

EG 

(Elever og 

studievejleder) 

Dansk 

Ditte (DD) 

 

Dansk 

Ditte (DD) 

 

 

Engelsk 

Anne-Marie (AP) 

 

Filmarrangement 

10:00-11:35 Historie 

Malene (MP) 

 

Matematik 
Tanja (TA) 
 

Spørgsmål og svar 
HF/STX (elever og 
studievejleder/ledelse) 

Biologi 

Tine (TM) 

 
 

Filmarrangement 

12:05-13:40 Matematik 
Tanja (TA) 
 

Historie 
Malene (MP) 
 

Engelsk 
Anne-Marie (AP) 
 

 Afslutning på 
brobygningsforløbet 
Lars (LJ) 

 
 
 
Når der i skemaet står et ”fag”, f.eks. samfundsfag, skal alle brobygningselever være sammen i en brobygningsklasse i lokale 
X. Lokale fordelingen får I når kommer første dag. I brobygningsklassen vil I modtage undervisning og have mulighed for at 
spørge til niveau og indhold af faget på HF/STX. 
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