
Bog-, computer- og iPadaflevering – 9. årgang 
 

Kære elever på 9. årgang 
 
Så fik vi for alvor taget hul på afgangsprøverne - det gik jo rigtig godt. Lige rundt om hjørnet ligger 
endnu flere mundtlige prøver og en længe ventet sidste skoledag. 

BØGER LÅNT PÅ PLC 

Inden karamellerne kan kastes og vandet sprøjtes, så skal I begynde at aflevere alle de bøger I IKKE skal 
bruge i forbindelse med de mundtlige prøver. Så tøm skabet, kig under sengen og få ryddet op i tasken.  
Husk I skal selv bippe bøgerne ind, inden I stiller dem på bogvognen. Sammen med dette brev, får I en 
status over jeres lån på PLC, så I kan se, hvad I skal lede efter. 
 
De øvrige bøger afleverer I umiddelbart efter de enkelte prøver, således at I ikke har flere udlån, når vi 
kommer til dimissionen d. 26/6. 
 
Skulle der være bøger som er bortkommet eller gået i stykker, så koster det i sidste ende 150 kr. pr. bog 
og indbetales direkte til skolen på konto nr. 4316 - 3140 080 519 med referencen BOGERSTATNING PLC, 
NAVN & KLASSE senest mandag d. 24/6 
 
Husk I kan løbende tjekke jeres status på selvbetjeningsmaskinerne på PLC. 

DEVICES OG DOKUMENTER I ONEDRIVE 

De af jer, som ikke bruge det af skolen lånte devise (iPad og/eller computer) i løbet af prøverne, må 
meget gerne aflevere dem snarest til Klaus. I andre afleverer jeres device umiddelbart efter jeres sidste 
mundtlige prøve og SENEST MANDAG d. 24/6. Husk at aflevere opladeren også! 
 
Inden I afleverer jeres device, er det vigtigt, at I får hentet og gemt, alt hvad I gerne vil gemme på en 
anden enhed eller i en privat skyløsning. Alt hvad I har liggende i OneDrive (mails, OneNote, WordOnline, 
ExcelOnline osv.) forsvinder umiddelbart efter dimissionen, da jeres skolekonto lukkes, når I er færdige 
med 9. klasse. Kun de af jer som skal i 10. klasse i Gladsaxe har fortsat abonnement i OneDrive. 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp til dette, så kig endelig forbi Klaus. 
 
 
Held & lykke med alle prøverne  
Klaus & Louise 
 
 


