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Deltagerbetaling 
 

Undervisningsmidler: 

Udgifter til undervisningsmaterialer afholdes som udgangspunkt af institutionen. Undtagelser fremgår 
nedenfor: 
 
PAPIR, PRINT OG KOPIERING 
Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for. Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. Hver 
elev tildeles et antal gratis print pr. kalenderår. For at konfigurere din computer til at udskrive på skolens 
printere skal du have installeret programmet TrylleHat. Derudover kan du købe så mange print du vil. 
Ekstraprint købes på IT-Kontoret. Lærerne udleverer de nødvendige kopier. 
 
ORDBØGER 
Skolen har købt adgang til Gyldendals Røde Ordbøger på nettet, og du har via Uni-Login gratis adgang til 
disse. Desuden er Retskrivningsordbogen gratis tilgængelig på nettet. Derfor behøver du ikke at anskaffe dig 
nogen ordbøger, hvis du selv har en bærbar computer. Hvis du ikke har en bærbar computer, så forventes 
du at købe Gyldendals Røde Ordbøger til alle dine fremmedsprog. 
 
COMPUTERE 
Næsten alle elever har en bærbar computer med i skole hver dag, men det er ikke noget, skolen stiller krav 
om. 
Både Mac og Windows computere kan håndtere skolens programmer. iPads og andre tablets er rare, men 
kan ikke erstatte en ”rigtig” computer i forbindelse med aflevering mv. Fra din egen computer har du 
internetadgang fra skolen. Du kan tilgå Lectio og skolens servere både hjemmefra og fra skolen. Er du på 
skolen, kan du udskrive på skolens printere (se punktet TrylleHat og Papir, Print og Kopiering). 
Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail er dit Uni-Login (se UMS). 
Bemærk: Det forventes at du læser din mail og tjekkerLectio mindst en gang hver skoledag, idet megen 
kommunikation på skolen foregår på denne måde. På https:// intranet.herning-gym.dk kan du finde 
vejledninger til, hvordan du tilgår e-mail og Lectio fra din smartphone. 
 
LOMMEREGNER 
Alle elever forventes at have en simpel lommeregner til rådighed. Skolen anbefaler kraftigt en Texas 
Instruments TI-30XB, som typisk kan erhverves for under 200 kroner. A- og B-holdene i matematik bruger 
regneprogrammet Maple til komplicerede udregninger. Dette program får du udleveret af skolen. 

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de 
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25251 
 
 
Elevskabe: 
Der er forskellige muligheder for at leje et elevskab:  

• Sort elevskab på Herning Gymnasium – køb en hængelås. 
Prisen er kr. 200, og hermed erhverver man sig ret til at benytte et elevskab, så længe man er elev på 
Herning Gymnasium (kun kontant betaling) 
 

• Rødt elevskab (kælderen) med egen hængelås.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25251


 
                                                                     

2374 Afsnit om Deltagerbetaling til hjemmesiden 

2374 Afsnit om Deltagerbetaling til hjemmesiden 2 
 

Prisen er kr. 100, og hermed erhverver man sig ret til at benytte et elevskab, så længe man er elev på 
Herning Gymnasium (kun kontant betaling) 
 
Ved køb af en hængelås til et elevskab støtter du ”Darfurnicafonden”:  
http://www.herning-gym.dk/?s=darfurnica&submit= 

 
 
Ekskursioner/studieture: 
 
EKSKURSIONER OG STUDIETURE 
I din gymnasietid vil du sandsynligvis komme til at deltage i en eller flere ekskursioner og studieture. Ved 
indenlandske ekskursioner dækker gymnasiet transportomkostninger, men der skal ved 
flerdagesekskursioner regnes med udgifter til kost. Max. 80 kr./døgn og overnatning (ikke obligatorisk). Ved 
ekskursioner der går til udlandet, skal eleverne selv betale alle udgifter. Der er normalt en studietur i 2.g. 
Prisen ligger omkring 4000 kr. Opsparing hertil sættes i gang i løbet af 1.g. Du bliver orienteret herom af din 
teamleder/kontaktlærer. 
 
Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner 
m.v. på ungdomsuddannelserne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093 
 
 
 
Selvstuderende: 
 
Som selvstuderende opkræves der deltagergebyr for adgang til prøve. Priserne fremgår af gældende 
bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169857 
 
 
 
Lægeerklæring: 
 
I forbindelse med længerevarende fravær, fritagelse fra idræt, sygdom ved eksamen, årsprøver og 
terminsprøver kan skolen kræve en lægeerklæring som du selv skal betale.  
 
 
Gymnasial Supplering (GSK) 
 
Betaling for GSK-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du 
påbegynder dit GSK-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du 
påbegynder dit GSK-fag, efter der er gået to eller flere år efter afsluttet gymnasial eksamen, koster det 450 
kr. pr. fag. 

http://www.herning-gym.dk/?s=darfurnica&submit
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169857

