
Optagelse på Rødkilde – Skoleåret 2017-18 
 

 

 

De gymnasiale uddannelser ændrer sig på en række områder fra skoleåret 2017-18. I 

første omgang betyder det, at du kan vente med at tage stilling til, hvilken studieretning 

du gerne vil have, til du har oplevet, hvad de alle sammen indeholder, men på Rødkilde 

synes vi, at det er vigtigt, at du ved, hvad vi kan tilbyde dig, allerede før du starter. 

 

 

Studieretninger på Rødkilde 
I studieretningerne er fagene sat sammen på en måde, der sikrer, at du har mulighed for 

at specialisere dig og fordybe dig. En studieretning indeholder 2-3 studieretningsfag på 

A-niveau eller på A- og B-niveau. Sammensætningen giver dig de bedste kort på 

hånden, når du efter gymnasiet skal vælge videregående uddannelse.  

I udgangspunktet tilbyder alle gymnasier de samme studieretninger, men på Rødkilde 

vil vi vejlede dig, så du bliver i stand til at vælge den studieretning, der passer bedst til 

dig. Måske skal du have en studieretning, hvor store dele af undervisningen foregår på 

engelsk, og er du vild med vand, skal du måske vælge studieretningen med Biologi A – 

Matematik B – Kemi B, hvor der er særligt fokus på havets dyre- og planteliv. 

 

 

Når du starter på Rødkilde – Grundforløbet 
Gymnasiet består af et grundforløb og et studieretningsforløb. I de første tre måneder på 

Rødkilde vil du følge et grundforløb, hvor alle klasser undervises i de samme fag. Du 

vil her opleve, hvordan man arbejder på gymnasiet og få kendskab til en lang række af 

gymnasiets fag.  

I løbet af grundforløbet vil vi introducere dig for de studieretninger, du kan vælge 

imellem, og vi hjælper dig med at finde frem til, hvilken studieretning der passer til dig 

og dine interesser.  

Du finder vores studieretninger via dette link: goo.gl/nN3Nmp 

 

 

Hvad skal du vælge inden du starter ? 
Før du starter på gymnasiet, skal du beslutte dig for, hvilket kunstnerisk fag du gerne vil 

have samt for, hvilket 2. fremmedsprog du har lyst til at have. Når du tilmelder dig 

gymnasiet via optagelse.dk, vil du blive bedt om at svare på dette. 

 

 

På Rødkilde kan du vælge imellem: 
 

Kunstnerisk fag:   2. fremmedsprog: 

Musik    Kinesisk (begyndersprog) 

Dramatik    Fransk (begyndersprog) 

Billedkunst    Italiensk (begyndersprog) 

Mediefag    Spansk (begyndersprog) 

    Tysk (fortsættersprog) 
 

https://goo.gl/nN3Nmp

