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Orienteringsaften for alle vores syv uddannelser og 

kostskolen           

 
 

Kære elever i 9. og 10. klasse                  

 

Vi nærmer os den tid, hvor man skal søge optagelse på en uddannelse efter grundskolen. Derfor slår vi 

dørene op til Orienteringsaften i januar. Her kan I både se og mærke stemningen på Nyborg Gymnasium 

og på kostskolen, og få en fornemmelse af vores spændende og dejlige skole. Jeg håber, at mange af jer 

har lyst til at kigge forbi:  

 

Onsdag den 11. januar 2023, kl. 19.00-21.00 

 
Vi har tilrettelagt et program, som giver rig mulighed for at høre om skolens syv uddannelser, 

studieretninger, fagpakker, kostskolen og de mangfoldige After School-aktiviteter, som samlet set er 

med til at skabe en helt særlig skolekultur og et stærkt fællesskab, som vi er så stolte af. Samtidig vil I 

kunne tale med lærere og elever på de forskellige uddannelser. Vores administration, ledelse, 

studievejledere, læse- og matematikvejledere, og ansatte på kostskolen er også klar og svarer på 

spørgsmål om SU, ophold på kostskolen, hjælp til ord- og talblinde, og støtte til elever med udfordringer 

af den ene eller anden karakter.  

 

 

Program 

 

19.00: Rektors velkomst og introduktion til skolen  

20.00: Oplæg om 10. Klasse 

20.00: Oplæg om IB 

19.30 - 21.00: Messestande med uddannelser, fag og After School-aktiviteter i Multihallen 

 

Rundvisninger på hele skolen hvert 15. minut mellem 20.00 og 20.45. 

 

I kan besøge forskellige aktiviteter på følgende uddannelser og på kostskolen: 

 

• Den treårige uddannelse til almen studentereksamen (STX) 

• Den toårige uddannelse til HF-eksamen (HF) 

• International Baccalaureate (IB) 

• De merkantile erhvervsuddannelser med gymnasial eksamen (EUX) 

• Den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen (HHX) 

• De merkantile erhvervsuddannelser (EUD) 

• 10. Klasse 

• Kostskolen (der laves løbende rundvisninger på selve kostskolen) 

 

 

http://www.nyborg-gym.dk/
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Der vil også være mulighed for at tale med og stille spørgsmål til: 

 

• Studievejledere for uddannelserne 

• Læse- og matematikvejledere 

• Repræsentanter fra kostskolen 

• Ledelsen 

• SU-medarbejder 

Der vil desuden være et MINI-arrangement lørdag den 14. januar 2023, kl. 10.00-12.00. Arrangementet 

er hovedsageligt for efterskoleelever. Her vil I kunne møde en repræsentant for hver uddannelse og 

besøge kostskolen og tale med medarbejdere dér. 

Se mere om de enkelte uddannelser på Nyborg Gymnasiums hjemmeside og læs vores nye 

Menneskesyn. 

Jeg og vi alle sammen glæder os til at ser jer! 

 

Venlig hilsen 

 

 

 
Henrik Vestergaard Stokholm 

Rektor 

http://www.nyborg-gym.dk/
https://nyborg-gym.dk/
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