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Kære nye 1.g elever 
 
Din første skoledag på Rødkilde Gymnasium starter 
 

mandag den 13. august kl. 10.00. 

 
Du bliver modtaget i skolens festsal, hvor skolens elever og lærere glæder sig til at byde dig velkommen. 
 
Din grundforløbsklasse 
De første 3 måneder går du i en grundforløbsklasse. Du kan se, hvem du skal gå i klasse med på vores 
hjemmeside, her kan du også læse mere om grundforløbet.  
 
En god skolestart 
Du deltager i en række introaktiviteter, som sikrer, at du får en god skolestart på Rødkilde.  Derfor er de 
første par dage også lidt anderledes end normalt. Særligt vil vi bede dig sætte kryds i din kalender ved føl-
gende datoer: 
 
Skolestart:    13.8. Kl. 10.00 - Velkomst i Festsalen 
Oplevelsesdag:  14.8. Aktiviteter i næromårdet 
Skolens fødselsdag: 24.8. En anderledes skoledag 
 
Vi planlægger 3 læringslektioner i uge 33 og 34, som forbereder dig til at blive en bedre studerende.  
Lektionerne handler om: Digital dannelse, Lær at læse smart og Egen læring. 
En af de første skoledage får du en lektion med skolens IT-vejleder, hvor du bliver introduceret i skolens 
intranet Lectio, du får en konto i Google og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft. 
 
Socialt samvær 
Når du starter i din studieretningsklasse efter grundforløbet har vi arrangeret en ”ryste-sammen”- tur 
med en enkelt overnatning, som du også kan se frem til. Vi tager afsted til Brandbjerg Højskole, hvor din 
fysik- og idrætslærer har arrangeret nogle sjove udfordringer og gode oplevelser. 
 
Hvem er vi 
På Rødkilde Gymnasium finder du engagerede og kreative elever og lærere.  
Du finder også muligheder for at være social ved at deltage i skolens  
mange frivillige aktiviteter. Du er meget velkommen til at deltage i  
f.eks. musik, idræt, sang, dykning og meget andet. På skolens  
Facebook gruppe kan du se en masse billeder og video’er fra hver- 
dagen på Rødkilde – gå ind og ”Like” skolens  FB-side,  
så du kan følge med. 

Velkommen til Rødkilde 

http://www.roedkilde-gym.dk/dk/elev-lex/ny-elev/
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Hvad skal jeg have med 
Jeg beder dig om at tage en kopi af dit sygesikringsbevis og en kopi af dit 9. klasse afgangsbevis med.  
Sygesikringsbeviset tager du med, så du kan dokumentere dit fulde navn og din rigtige adresse. 
Afgangsbeviset tager du med, så du kan dokumentere, at du har afsluttet din folkeskole. Du er også vel-
kommen til at maile det til os på adm@roedkilde-gym.dk. 
 
Bøger 
Skolen stiller det meste undervisningsmateriale gratis til rådighed. Det gælder undervisningsbøger, hvad 
enten de er elektroniske eller i papirudgaver, og det gælder også online adgang til ordbøger i dansk, en-
gelsk, tysk, fransk og spansk. 
  
Sådan søger du om et buskort 
På www.ungdomskort.dk søger du om et buskort. Det er en god idé at gøre det hurtigst muligt, så du når 
at få kortet, inden du starter på Rødkilde. 
 
VIGTIGT - Samtykke fra dig 
I forbindelse med at du er elev på Rødkilde Gymnasium, har vi brug for at behandle dine og dine foræl-
dres personoplysninger. På vores hjemmeside kan I læse mere herom. 
Vi har med dette brev vedhæftet en formular, som du bedes printe ud, udfylde og underskrive. Du skal 
enten medbringe den underskrevne samtykkeerklæring 1. skoledag, eller du kan sende den til Rødkilde 
Gymnasium på mail: adm@roedkilde-gym.dk 
 
Dine forældre 
Du og dine forældre må gerne sætte kryds i kalenderen den 18. september kl. 16.00 – 17.30, hvor skolens 
ledelse, studievejlederne samt lærere og elever fra studieretningsfagene vil orientere om grundforløbets 
indhold samt processen frem til studieretningsvalget. 
 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen som elev på Rødkilde Gymnasium, og håber du får 3 gode år. 
   

Med venlig hilsen 
Kristine Kortnum 

Rektor 

Velkommen til Rødkilde 

http://www.ungdomskort.dk/
http://www.roedkilde-gym.dk/dk/om-roedkilde/politikker-for-roedkilde/persondataforordning/

