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Informationer om skolestarten på Middelfart Gymnasium og HF 2022 
  

Praktiske oplysninger  
1. Du kan søge om rabat til den daglige transport til skolen via www.MitUngdomskort.dk.  Husk at 

få bestilt Ungdomskortet i god tid.   

 

2. Har du spørgsmål vedrørende optagelsen eller andet i tilknytning hertil, er du velkommen til at 

kontakte skolen på tlf. 6441 2272. Kontoret vil være åbent frem til og med 1. juli og igen fra tirsdag 

den 2. august. I sommerferien svarer vi i meget beskedent omfang på mails, sendt til mail@middel-

fart-gym.dk   

 

3. Ferieplan: Skolens ferieplan ligger på hjemmesiden under https://middelfart-gym.dk/om-sko-

len/praktisk-info/ferieplan/, hvoraf skoleferierne fremgår. Skolen giver ikke ”fri” til ferie ud over de 

undervisningsfrie perioder.  

 

4. Udgifter – herunder bøger og studieture og ekskursioner: Se på hjemmesiden: https://middelfart-

gym.dk/kommende-elev/udgifter-for-elever/ 

 

Personoplysninger 
Som led i din skolegang vil Middelfart Gymnasium og HF behandle en række personoplysninger 

om dig, eksempelvis kontaktoplysninger, fraværs- og helbredsoplysninger (sygdom) mv. Behand-

lingen sker som led i vores elevadministration.  

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet 

i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Oplysningerne om, hvordan behandlingen af 

personoplysningerne sker, fremgår af skolens hjemmeside: https://sites.google.com/mail-mg.dk/person-

data-mid-gym/elevernes-person-data 

Om forsømmelser, karakterer og meddelelser til hjemmet  
På skolens intranet, Lectio, kan eleven se skema, forsømmelser, karakterer mm. Som forældre har 

man ikke direkte adgang til disse oplysninger, men man er velkommen til at ringe til skolens kontor 

og få de relevante oplysninger – så længe eleven er under 18!  

Vigtig post til hjemmet sender vi i en mail til e-boks. Vi beder derfor om, at forældrene (eller vær-

gerne) giver samtykke til, at vi må opbevare deres kontaktoplysninger, herunder personnummer. 

Der kommer information til forældre og elever om hvordan de kan afgive samtykke.  
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Om IT 
 

CAS-værktøj på matematik A-niveau og B-niveau  

I faget matematik på B-niveau og A-niveau er der krav om, at eleven lærer at arbejde med et CAS-

værktøj, dvs. et program, der kan foretage symbolmanipulation. Hertil har vi valgt at benytte pro-

grammet Maple, som eleven får fra skolen. Maple kan benyttes på både PC og Mac, men ikke på 

iPad og Chromebook.  

Eleverne bestemmer naturligvis selv, hvilke programmer de vil benytte. De kan imidlertid ikke 

regne med at kunne få hjælp til at benytte andre programmer end dem, vi har valgt til undervisnin-

gen.  

 

PC eller Mac  

Vi har ikke nogen bestemmelse om, hvorvidt eleverne skal benytte en PC (uanset fabrikat, og typisk 

med Windows som styresystem) eller en Mac (fra firmaet Apple, som bruger et andet styresystem). 

Nogle af de programmer, vi underviser i, kører bedst på en PC. Hvis eleven vælger at bruge en Mac, 

vil der derfor være nogle fagprogrammer, som kræver en særlig installation. Men ved de fleste pro-

grammer, hvor der blot skal arbejdes på internettet eller afleveres skriftlige opgaver, er det ligegyl-

digt, hvilken type computer eleven arbejder med. Alle lærerne er udstyret med en PC eller en Mac. 

De computere, der står til fri afbenyttelse forskellige steder på skolen, er PC’er. Generelt gælder, at 

eleven ikke kan regne med at få hjælp af læreren til andre programmer end dem, vi har valgt at un-

dervise i. Eleverne kan få hjælp til installation af programmer hos vores it-tekniker.  

 

Regler for benyttelse af computer og telefon på skolen  

Vi oplever jævnligt, at mange elever lader sig forstyrre af beskeder og lignende i undervisningen. 

Vi har derfor sammen med elevrådet udarbejdet nogle retningslinjer for, hvad der er ok og ikke-ok 

adfærd mht. telefon og computer på skolen. Retningslinjerne er en del af skolens Studie- og ordens-

regler og kan ses på hjemmesiden: https://middelfart-gym.dk/om-skolen/praktisk-info/regler-og-politik-

ker/studie-og-ordensregler/ 
 

Licenser: Office-pakken og ordbøger  

Skolens licens til at benytte Windows-programmer omfatter licens til Office-pakken (Word, Excel 

osv) til alle eleverne. Eleverne kan hente en vejledning til installation af Office-pakken på kontoret. 

Der er link til ordbøger og andre undervisningsressourcer på hjemmesiden: https://middelfart-

gym.dk/for-elever/undervisningsressourcer/ Eleven har automatisk adgang ved at benytte Unilogin.  

Rektor, juni 2022 
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