
RØDKILDE GYMNASIUM
Velkommen til et spændende grundforløb



RØDKILDE GYMNASIUM

GRUNDFORLØBET PÅ RØDKILDE

• Sociale og faglige 
aktiviteter 

• Obligatoriske 
evalueringssamtaler

• Undervisning i dansk, 
matematik, engelsk, 
samfundsfag, idræt og 
kunstneriske fag

• Undervisning i AP og 
NV 

• Obligatorisk screening i 
matematik og 
læsefærdigheder

En pakke med udfordringer



RØDKILDE GYMNASIUM

GRUNDFORLØBET

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag:

dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag 
(billedkunst, drama, musik eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb 
(NV) og almen sprogforståelse (AP) 

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får eleverne indføring i hvordan man arbejder på et 
gymnasium. De lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores 
mange forskellige fag og aktiviteter, og får vejledning, så de er godt rustet til 
at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dem.
Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser elevernes faglige interesser, 
og så den udfordrer eleverne fagligt.
Grundforløbets varighed: 

Uge 33 (skolestart) – uge 44

Hvad er det?



RØDKILDE GYMNASIUM

RØDKILDES MÅL MED GRUNDFORLØBET 

Grundforløbet skal

• Give eleverne et godt 
grundlag for valg af 
studieretning

• Give eleverne fagligt grundlag 
for studieretningsforløbet
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VI HAR OGSÅ TID TIL AT VÆRE SOCIALE

I løbet af grundforløbet møder 
eleverne mange sider af 
Rødkilde:

• Introforløb for 1.g’ere: her møder de 
nye elever hinanden og deres 
lærere

• Rødkildes fødselsdag: Eleverne 
arbejder sammen på tværs af 
klasser og årgange

• Stairway: Arrangement for hele 
skolen
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INTRODUKTION TIL STUDIERETNINGSFAG

Fire torsdage i grundforløbet undervises eleverne i fag, de selv 
vælger. 

Formål: 

At give eleverne mulighed for dybdegående kendskab til studieretningsfag og derigennem 
ruste dem bedst muligt til endeligt studieretningsvalg

Hvordan: 

Eleverne skal vælge sig ind på 2 x 2 studieretningsfag, som de får undervisning i på hold på 
tværs af klasserne. Undervisningen strækker sig over fire gange. Det giver lærerne 
mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb, der har et spændende fagligt indhold.

Virkning:

Eleverne får solidt kendskab til fagene
Eleverne møder andre elever, der interesserer sig for de samme fag, som de selv gør.
Elevernes overvejelser om studieretning udfordres
Eleverne rustes til den videre klassedannelse efter grundforløbet, hvor de sandsynligvis vil 

komme i klasse med nogle af de elever, de kender fra disse hold.

4-fagsmodellen: Om torsdagen gør vi noget andet!
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STUDIERETNINGSFAGENE
- Hvad kan eleverne vælge?

Pakke A

1-2. lektion

fag 1 fag 2

MA FY

MA SA

FY BT

KE GV

BI KE

SA EN

FR EN

SP TY

TY KI

EN TY

MU EN

Pakke B                                               

3-4. lektion

fag 1 fag 2

SA KE

FR SA

BI KE

SA KI

EN MA

LA og GR MA

TY FY

SP BI

LA og GR SA

FR SP

MU MA



RØDKILDE GYMNASIUM

INTRODUKTION TIL STUDIERETNINGSFAG

Den femte torsdag sætter vi fokus på Rødkildes mange tilbud

Formål: 

• At give elever der ønsker det kendskab til flere end de fag, de allerede har mødt, 
herunder valgfag

• At præsentere eleverne for Rødkildes mange faglige ekstratilbud
• At give elever, der har brug for ekstra vejledning god tid til at tale med studievejledere om 

deres valg af studieretning.

Opsamlingsdag – møde med Rødkildes faglige ekstratilbud
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VI HJÆLPER MED VALGET

• Studievejlederne holder 
evalueringssamtaler med alle elever. 
Formålet er dels at sikre, at eleverne 
trives, og dels at hjælpe med at afklare 
hvilke studieretninger, der egner sig bedst 
for den enkelte. 

• Lærerne giver tilbagemeldinger på 
elevernes præstationer, som kan 
anvendes, når eleverne skal beslutte sig 
for hvilke studieretninger, der passer dem 
bedst.

Vejledningssamtaler
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ORGANISERING
Kalender for grundforløbet 2017
Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

33 SKOLESTART INTRO Orientering om 

grundforløbet

INTRO

34 FORÆLDRE-MØDE: 

ORIENTERING OM

STUDIERETNINGER OG FAG

VALG AF 4 

STUDIERETNINGSFAG

(2 X 2 FAG)

RØDKILDES

FØDSELSDAG

35 LÆSESCREENING LÆSESCREENING UNDERVISNING I 4 

STUDIERETNINGSFAG

36 UNDERVISNING I 4 

STUDIERETNINGSFAG

37 UNDERVISNING I 4 

STUDIERETNINGSFAG

38 UNDERVISNING I 4 

STUDIERETNINGSFAG

MATEMATIK

SCREENING

39 SAMTALER - STUDIEVEJLED-

NING - START

UNDERVISNING I 2 FAG

(OPSAMLING)

40 STAIRWAY FORÆLDREMØDE SAMTALER -

STUDIEVEJLEDNING -

SLUT

41 VALG AF STUDIERETNING KLASSEDANNELSE

OFFENTLIGGØRES

42 FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE

43 

44 PRØVE ALMEN

SPROGFORSTÅELSE

PRØVE I NATURVIDEN-

SKABELIGT GRUNDFORLØB

PRØVE I NATURVIDEN-

SKABELIGT GRUNDFORLØB

PRØVE I NATURVIDEN-

SKABELIGT GRUNDFORLØB

PRØVE I NATURVIDEN-
SKABELIGT
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FORÆLDREMØDER

• I dag: Fyraftensmøde for elever og forældre i august om grundforløbet 
og fag forud for torsdagsundervisningen i fire studieretningsfag

• Forældremøde forud for elevernes valg af studieretning 

2 forældremøder i grundforløbet



RØDKILDE GYMNASIUM

ENDELIGT STUDIERETNINGSVALG

Senest 9. oktober kl. 8.00 skal eleverne vælge, hvilken studieretning de 
gerne vil have de næste 2 2/3 år. Studieretningerne består af 
kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil. 
Ved de forskellige stande i kantineområdet I kan høre mere om fagene, 
der indgår i Rødkildes studieretninger

Eleverne starter i deres studieretningsklasser 6. november

- Hvornår skal valget træffes?
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FOKUS PÅ LÆRING

Inden grundforløbets slutning gennemfører alle faglærere, der underviser i 
grundforløbet, formativ faglig evaluering med eleverne!

Formål:
– Give faglig feedback på elevernes faglige evner

– Opsamling på grundforløbet

– Overlevering til nye lærere

Fagligt forpligtende grundforløb - Formativ feedback i fagene
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FOKUS PÅ LÆRING
FAGLIG FORMATIV FEEDBACK NOVEMBER-JUNI

Der gives skriftlig og mundtlig standpunktskarakter i februar samt 
årskarakterer i maj

Der gives ikke karakterer for løbende skriftlige afleveringer i hele 1g 
skriftlige afleveringer ledsages i stedet af en forklaring på, hvad eleverne 
kan arbejde videre med og gøre bedre næste gang.


