
 

Ferie- og hjemrejseoversigt for Oure Kostgymnasium 2022/23             	
 
Eleverne ankommer til det nye skoleår søndag d. 7. august 2022.  
 
Ferie- og weekendlukninger 
Lør. 15. oktober – søn. 23. oktober (efterårsferie) 
Lør. 3. december – søn. 4. december (obligatorisk hjemrejseweekend) 
Tors. 22. december – man. 2. januar (juleferie)  
Lør. 11. februar – søn. 19. februar (vinterferie) 
Lør. 1. april – man. 10. april (påskeferie) 
Fre. 5. maj – søn. 7. maj (st. bededag) 
Tor. 18. maj – søn. 21. maj (kr. himmelfart) 
Lør. 27. maj – man. 29. maj (pinse) 
 
De nævnte dage er inklusive. Her holder kostskolen lukket. Hjemrejse sker typisk dagen før om eftermiddagen – 
efter rengøring. Skolen er som udgangspunkt åben for ankomst fra kl. 17 på feriens sidste dag. 
 

 
Skolelørdage, forældredage mm. 
I følgende weekender / på følgende lørdage forventes eleverne at blive på skolen, da der vil være 
almindelig skolegang og/eller andre arrangementer: 
Lør 13.- søn. 14. august (Intro-/gensynsweekend på kostskolen) 
Lør. 1. oktober (Undervisning for alle – inkl. forældredag for 1.g) 
Lør. 12. november (Undervisning for alle – inkl. forældredag for 2. og 3.g) 
Lør. 18. marts (Undervisning for alle – inkl. forældredag for 1.g) 
 

 
Terminsprøver og eksamensperiode  
Terminsprøver for 2.g og 3.g afvikles d. 6.-10. februar. Eleverne skal deltage i terminsprøverne. 
Eksamensperioden begynder d. 15. maj (for 3.g's vedkommende). Plan offentliggøres d. 12. maj. 

 
Andre større arrangementer: Introtur for 1.g d. 23.-25. august Studieretningsture for 3.g i uge 36 eller 
uge 2 (tre dage). Gallafest (2.g og 3.g) fredag d. 10. marts. Årgangsrejsen for 1.g finder sted cirka 7-13. maj. 
Ændringer kan forekomme. 
 

 
Skoleårets afslutning 2023 
Ons. 21. juni - eller tidligere, måske allerede lør. 17. juni: 1.g-eleverne går på sommerferie  
Ons. 21. juni:  Studenterfest for 2.g og 3.g (3.g’ere bliver studenter mandag-onsdag) 
Tors. 22. juni: 2.g-eleverne går på sommerferie 
Fre. 23. juni: Dimission af studenterne (sandsynligvis kl. ca. 14.30-17.30) 


