Ferieplan for
skoleåret 2018 - 2019
Sommerferie 2018
30/6 – 13/8 2018

Efterårsferie:

13/10 – 21/10 2018

Juleferie:

21/12 2018 – 6/1 2019

Vinterferie:

9/2 – 17/2 2019

Påskeferie:

13/4 – 22/4 2019

St. Bededag:
17/5 2019

Kr. Himmelfartsferie:
30/5 2019

Pinseferie:

8/6 – 10/6 2019

Sommerferie 2019:
Starter 29/6 2019

Nævnte datoer hører med til ferien

Vi anbefaler at besøge vores hjemmeside www.lemviggym.dk
Elevernes lektier, skemaer, karakterer m.v. kan ses på
Ludus. Eleverne får deres egen kode hertil.
Elever under 18 år får tilsendt det første karakterblad.
Forældre skal give besked til kontoret om fravær, hvis
eleven er under 18 år.
Er I forældre til en elev, der er fyldt 18 år, kan I ikke
regne med at skolen henvender sig til jer om elevens
skoleforhold.
Vi opfordrer til god dialog mellem elever og forældre om
fravær, karakterer osv.

Lemvig Gymnasium sætter stor pris på at have
et godt samarbejde med elevernes forældre, og
derfor vil vi allerede nu byde jer velkommen til en
række arrangementer i det kommende skoleår

Tirsdag den 18. september

Marts

Kordag for gymnasieelever i den
midtjyske region

Modeshow

Korleder Line Groth vil styre
elever fra otte gymnasier sikkert
gennem dagen, og der sluttes af
med en offentlig koncert kl. 19.00
på Herning Gymnasium – alle er
velkomne.

I samarbejde med en del af byens
forretninger laver EUD- og EUXeleverne hvert år byens største
modeshow. Eleverne er selv på
podiet, og byens forretninger
leverer årets mode.

Torsdag den 20. september

Marts

Fyraftensmøde kl. 16.30 - 18.00

Forældrekonsultation i 1.g

Eleverne på STX og HHX skal efter
cirka 11 ugers grundforløb vælge
studieretning.
Studievejlederne vil på mødet
orientere om de forskellige
studieretninger på både STX og
HHX.

Formålet er, at forældre og
elever kan få en uddybning af
standpunktskaraktererne, ligesom
undervisningen i almindelighed
eller evt. problemer kan diskuteres
med hver enkelt faglærer.
Hver enkelt konsultation varer ca.
5-10 min.
Møderne ligger mellem kl. 18 og
kl. ca. 22.

Fredag den 16. november

Onsdag den 3. april

Skolefest/musical

Forårskoncert og
billedkunstudstilling

Hvert efterår afholder Lemvig
Gymnasium en stor skolefest, hvor
elever, forældre og ansatte møder
frem i stort tal.
Der indledes hver gang med
en musical, hvorefter der er
fællesspisning i skolens hal og
musikcafé i ”Hullet”.

Musik- og billedkunsteleverne
giver prøver på deres talenter.
Musikeleverne underholder med
et bredt udsnit af musik af både
rytmisk og klassisk karakter.
Billedkunsteleverne udstiller
deres arbejder.

