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Kære GSK-kursist
Velkommen til GSK-undervisning på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.
Kursister får udleveret adgang til skolens studieadministrative system Lectio på den
første studiedag, hvor man kan se, hvilket lokale undervisningen foregår i, lektier,
eventuelle aflysninger mv. Det er vigtigt at holde sig orienteret på Lectio dagligt i
kursusperioden.
Bøger:
Bøger udleveres på skolen ved holdstart og skal afleveres igen efter eksamen.
Fravær:
Der er mødepligt til undervisningen for at kunne modtage SU samt afslutte forløbet
med eksamen. Som kursist skal man endvidere overholde regler for aflevering af
opgaver.
Fraværet skal begrænses til sygdom m.v. af almindeligt omfang. For højt fravær kan
betyde, at man ikke kan få lov til at gå til eksamen. Såfremt en kursist har for højt
fravær (enten fravær fra undervisningen eller manglende skriftlige opgaver), vil
kursisten blive indkaldt til en samtale med studievejlederen på skolen. Hvis kursisten
ikke møder til samtale eller kontakter studievejlederen – og ikke gør en indsats for at
nedbringe for højt fravær - vil kursisten blive udmeldt og har således ikke mulighed
for at gå til eksamen.
Eksamen:
Undervisningen på alle hold afsluttes med eksamen. Der udstedes et eksamensbevis
hurtigst muligt efter at skolen har modtaget karaktererne fra censorerne.
Eksamensbeviset bliver sendt til kursisten.
Eventuel sygeeksamen afholdes ikke ved vinterterminen. Prøven vil i så fald kunne
aflægges ved eksamen i maj/juni. I forbindelse med sommerterminen vil der dog
kunne afholdes sygeeksamen (normalt i august). Ved sygdom til eksamen skal
fremsendes en lægeerklæring, hvis du vil have mulighed for at gå til sygeeksamen.
Studievejleder:
Såfremt du har nogle spørgsmål vedrørende SU eller andet kan du kontakte vores
studievejleder:
Sven Lok: sl@ijg.dk
Træffetid: Tirsdage kl. 15.30-16.30 og onsdage kl. 14.00-15.00. Tlf.: 35 27 40 67.
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GSK-koordinator:
Sekretær Mette Angel, træffetid kl. 08.00-14.00 i forkontoret eller på mail ma@ijg.dk
Ind- og udmeldelse af hold:
Både ind- og udmeldelse af GSK-hold skal ske via KVUC, som har følgende
kontaktdata: Tlf.: 82 32 66 90/Email.: gsk@kvuc.dk
Transportforbindelse:
Skolen ligger tæt på Trianglen med Metro M3 og busforbindelse 1A og 14 lige ved
døren. Nærmeste togforbindelse er Østerport Station eller Nordhavn Station.
Cykelparkering:
Skolen har en flexparkeringsordning, hvilket betyder, at cykler ikke må parkeres i de
blå felter ude foran skolen efter kl. 17.
Rygning:
I henhold til rygeloven er det ikke tilladt at ryge på skolens område.

SU:
Man kan få SU, hvis man har mindst 16 timers undervisning om ugen i fag, som man
er GSK-berettiget til. SU modtaget under GSK tæller ikke med i klippekortet til
videregående uddannelser.
Du søger selv SU på www.su.dk og skal anføre Ingrid Jespersens Gymnasieskole
som den skole, du er kursist på.
Du kan tidligst søge om SU en måned før den måned, du kan få SU fra, og når du har
fået brev fra den skole, du er optaget på.
Har du for eksempel ret til SU fra oktober, så kan du tidligst søge fra 1. september.
Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra
måneden efter.
Du kan finde SU-ansøgningsskema på www.su.dk
OBS! Vær opmærksom på at der kun gives SU til og med sidste undervisningsdag;
det vil sige, at den sidste måned op til eksamen ikke er SU-berettiget.
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