I løbet af din tid her på Solrød
Gymnasium vil du opleve perioder
hvor du får flere afleveringer for
end normalt. Derfor kan det være
en rigtig god ide at starte på
afleveringerne så tidligt som
muligt. Her er en række gode råd
til hvordan.

- Elevrådet på Solrød Gymnasium

Step 3: Din aftale
ligger nu i skemaet.

Du kan blive en del af elevrådet ved at skrive en besked til os på Lectio, blot ved at
tilføje ”elevråd” som modtager.

Step 2: Udfyld dato,
tidspunkt og evt. en
kommentar eller note.

Vil du også gerne være med til at gøre en forskel?

Step 1: Øverst i højre
hjørne klikker du på
knappen ”Opret privat
aftale”.

Vi her fra elevrådet er altid på udkig efter engagerede elever til vores elevråd, og der er
også plads til dig! Hele tiden arbejder vi med forslag, tiltag og initiativer som skal forbedre
hverdagen for alle elever.

Sådan opretter
du private
aftaler i Lectio

Kom godt i
gang med
dine
afleveringer

Kære SG’er!
Vi er super glade for at du er startet
her, og vi håber at du får nogle af de
bedste år af dit liv her på SG.
Denne lille guide er udviklet af
elever, og den kommer med en
række gode, konkrete råd til hvordan
du kommer godt i gang med en
opgave.
Gem dette lille hæfte, så har du det
altid lige ved hånden.

Bedste hilsner
Elevrådet på Solrød Gymnasium

De 5 gode råd

ligger i dit skema. Det kan enten
være på afleveringsdagen, eller den
dag du vil skrive. Skemaet giver et
godt overblik over de ting du skal nå
i løbet af en uge. Se, hvordan du gør
på bagsiden af dette hæfte.

1. Start så tidligt som muligt
Det kan være nemt at tænke ”Der er
jo masser af tid”, men lige pludselig
kan tiden løbe fra en, eller der kan
blive lagt flere afleveringer ind. Så
start tidligt, så har du bedre tid, bedre
overblik og du bliver glad, når du
afleverer to dage før tid.

2. Motiver dig selv med
fordelene
Det kan være svært at starte tidligt,
men tænk på fordelene: Hvis du laver
denne dansk aflevering i dag, kan du
nå at spille fodbold på søndag, tage til
fødselsdagsfest eller noget helt tredje.

3. Opret afleveringen som en
privat aftale i Lectio
Når man har fået en aflevering for, kan
det være en god ide at oprette den
som en privat aftale i Lectio, så den

4. Strukturer dine
afleveringer
Strukturer dine afleveringer via
noter, stikord eller disposition, så du
selv kan overskue det. Hvis du i
løbet af ugen får en super god ide til
en engelsk stil, så skriv den ned! For
nogle vil det give mening at skrive
det i telefonen, lige når man får
ideen. For andre ved at summe over
et Word-dokument. Bare sørg for at
skrevet noget ned, så det er nemt at
gå i gang, når du skal skrive.

5. Hvis det brænder, søg
hjælp
Det er vigtigt at søge hjælp, når det
virkelig brænder. Man altid snakke
med sine lærere, men hvis det hele
presser kan du altid gå til din
studievejleder som er klar til at
hjælpe.

