
RØDKILDE GYMNASIUM
Velkommen til et spændende grundforløb



Program

Kl. 17.00-18.00
• Velkomst

• Orientering om grundforløbet og processen frem mod studieretningsvalget

• Det sociale liv på Rødkilde
• Særlige tilbud

• Studievejledningen

• Grundforløbskalender og dato for valg af studieretning

Kl. 18.00-18.30

• Mulighed for at stille spørgsmål og se skolen

Møde for nye elever og deres forældre 20. juni 2019



Grundforløbet på Rødkilde

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), det valgte sprogfag, 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?



• 4-5 lektioner på hver 75 min dagligt

• Fri senest kl 15.25

• Skemaændringer

• Overbookning

Skoledagen



Rødkildes mål med grundforløbet

Grundforløbet skal

• Give eleverne et godt grundlag for valg 
af studieretning

• Give eleverne fagligt grundlag for 
studieretningsforløbet

• Sikre at eleverne føler sig taget godt 
imod



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

• Introtur til Kulsø: hvor grundforløbsklasserne 
rystes sammen

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

• Stairway: Arrangement for hele skolen

• Fredagscafe

• Mimer



Introduktion til studieretningsfag – Hvordan foregår det?

Profildage:
Særlige studieretningsfag og tilbud, der ikke indgår i grundforløbsundervisningen for alle elever som enten fællesfag 

eller som NV- eller AP-fag bliver præsenteret på Profildagen. 
Eleverne kan vælge at følge to af nedenstående aktiviteter: 

Kinesisk, E-class (studieretning med undervisning på engelsk), Marinbiologi, Kemi, Biotek, Stairway og Musik.

Studieretningsorienteringsdag: 
D. 17. september har eleverne mulighed for at møde lærere og elever fra de studieretninger, de er nysgerrige efter at 

vide mere om. 
På dagen har vi også besøg af Studievalg Syd, der kan hjælpe med at afklare, om der er en bestemt studieretning, der 

kan være smart for at vælge, hvis STX-uddannelsen skal pege frem mod en bestemt videregående uddannelse.



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.



Aktiviteter frem mod studieretningsvalget

Vejledningssamtaler med 
studievejledere uge 38-40

Forældremøde
Fyraftensmøde d. 17. september. 
Formålet med mødet er, at I som 
forældre kan blive rustet til at tale 
med jeres unge mennesker 
omkring studieretningsvalget

Læsescreening

Det er Rødkilde Gymnasiums mål at give eleverne redskaber til 
at forbedre deres læseoplevelse. Derfor screener vi i starten af 
skoleåret 1.g-eleverne for læse- og stavevanskeligheder. 
Efter screeningen tager vi en snak med de elever, der gerne vil 
forbedre deres læsehastighed, læseforståelse, stavning osv. 
Vi laver et personligt skema for hver af disse elever, der 
fortæller, hvad han eller hun har brug for af vejledning og 
hjælpemidler. Det kan være læsevejledning, en IT-rygsæk, vores 
læsehastighedskurser eller andet.

Matematikscreening

Screeningen i matematik er en obligatorisk del af 
den nye gymnasiereform. 
Meningen er, at den skal give eleverne et klart 
indtryk af, hvad matematikfaget i gymnasiet er og 
afdække deres matematikkompetencer.
Screeningen bruges i evalueringssamtalen med 
Studievejlederne, som også ligger i 
grundforløbet, og som skal give eleverne et bedre 
grundlag for at vælge den rigtige studieretning.



Baggrund og ordforklaring

Vi vil gerne have, at vores elever lærer så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os, at de løbende får indsigt i egen 
læring.

Faglig formativ feedback: Eleverne får faglig feedback på de skriftlige og mundtlige præstationer i fagene. 
Feedbacken hjælper eleverne tili samarbejde med læreren at sætte mål for egen læring.

Læringsvejledersamtaler: Formålet med den formative feedback og læringsvejledersamtalen, er at gøre eleverne 
aktive i egen læringsproces og hjælpe med at identificere styrkesider og udfordringer. Læringsvejledersamtalen handler 
ikke om et specielt fag, men mere generelt om elevernes studiekompetencer. I samtalen gør eleven og lærer status 
over elevens indsats og formulerer mål for den efterfølgende periode.

Karaktergivning: Lærerne giver i et vist omfang karakterer i fagene i forbindelse med afvikling af prøver. I 1.g får 
eleverne standpunktskarakterer i marts og årskarakterer i fagene ved skoleårets afslutning.

En standpunktskarakter viser graden af din opfyldelse af målene i de enkelte fag og er en bagudskuende 
“tilstandsrapport”, mens den formative evaluering skal ses som fremadrettet.

Fokus på læring

Fagligt forpligtende grundforløb - Formativ feedback i fagene

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



Alle STX-elever har ud over den almindelige undervisning 130 timer, der er knyttet til den enkelte 
elev. Timerne, der skal bruges af alle, er målrettet faglige aktiviteter indenfor områder, hvor 
den enkelte brug for særlig træning, enten i form af en særlig indsats hvor noget er svært, 
eller hvor et talent skal udvikles. Der er mødepligt til undervisningen. En stor del af de 130 
timer bruges til skriftligt arbejde i de fag eleverne har i forvejen, og er derfor obligatoriske for alle 
i de enkelte klasser. De resterende timer skal bruges på særlige forløb. 

• Den individuelle tid er placeret i tre perioder i løbet af et skoleår.

• Det drejer sig om ca. 40 timer, og kan fordeles på 2-4 forløb i løbet af STX-uddannelsen. 
Nogle forløb bliver man udvalgt til at følge, andre kan man frivilligt melde sig til. 

Andre faglige forløb – Individuel tid



Rødkilde er for alle dem der vil, siger vi:

• Studiecafé

• Restudy

• Skriveværksted

• Holddeling i matematik

• Individuel tid

Særlige tilbud



Rødkildes talenter



På Rødkilde Gymnasium har vi en mangfoldig talentforståelse. 

Vi arbejder med alle elevers potentiale og viljefasthed.

Elever der viser lyst til at lære hurtigere end deres jævnaldrende gennem en solid 
arbejdsindsats definerer vi som talenter. Talenterne tilbydes forskellige konkurrence-
og fordybelsesaktiviteter, men udfordres også i klasserummet

Talentforståelse



“Talent - when I use the word, I mean it as the rate at which you get better with effort.” 

Angela Duckworth

https://youtu.be/H14bBuluwB8

Talentforståelse



Tilbud



Tilbud fordelt på årgange



Rødkildes eliteidrætsordning

• Tilbud om støtte og hjælp for elever
der dyrker en idrætsgren på et elite-
niveau.

• Mulighed for morgentræning 
• Lovligt fravær i forbindelse træning-

samling , stævner mm.

• Mulighed for udsættelse af afleveringer

• Mulighed for genlæsningstimer
• Gratis adgang til fitnessrummet

• Madordning fra vores kantine

• Optagelse gennem ansøgning



Studievejlederne om skoleliv



Eksempler på studievejledernes opgaver:
• Samtaler om endeligt valg af studieretning (sidst i september)
• Gode arbejdsvaner og god klasserumskultur
• Kurser: “Stille elever” og “Stressfrit studieliv” 
• Faglig indsats + motivation
• Forsømmelser
• Valgfagsorientering
• Overgangsproblemer (grundskole → gymnasium)
• Personlige problemer (skole, hjem, fritid, helbred)

Studievejlederne på Rødkilde

Grundskole:
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
UU-vejleder

Ungdomsuddannelser
Studievejledning STX

Studievejledere på Rødkilde:
● Anne Stengaard
● Karen Møller Tyrsted
● Jørgen Kryger
● Annette Fausing

Videregående uddannelser
Studievalg Danmark

Vejleder:
● Merete Østergaard



• Hvor kommer eleverne fra?
• Tryg skolestart

– Makkerskabsgrupper, studiegrupper, 
klassekoordinator, studievejleder

• Forskelle/ligheder

Fra grundskole til gymnasium



Masser aktiviteter på tværs af studieretning og klasse:

• Studiecafé
• Sport (dykning/maringruppe, håndbold, fodbold, matchrace 

etc.)
• Fitnesscenter, multibane, crossfitbane
• Musik (vokalgruppe, bands, sangskrivning, stor forestilling)
• Filmprojekter

Studiemiljøet og særlige tilbud



• På Rødkilde synes vi, det er vigtigt at samarbejde 
med og inddrage forældrene

• Elevernes VALG → elevernes ANSVAR
• Og dog – stadig vigtigt at kunne sparre med 

forældrene, især m.h.t. planlægning
• Vigtigt at finde balance mellem skole, fritidsjob og 

socialt liv

Forældrenes rolle



Uge Ma Ti On To Fr
33 

12-16/8

Skolestart (ingen normal 
undervisning)

Intro

Oplevelsestur  (ingen normal 
undervisning)

Intro, udlevering af bøger 
og koder

IT-intro

Rektor besøger klasserne

Normal undervisning i 2.-
5. lektion

Rektor besøger klasserne

IT-intro

Læringslektioner

IT-intro

Læringslektioner

Saftevand og kage i 5. lektion

34 

19-23/8

Læringslektioner

Skolefoto – Grundforløbsklasser

Læringslektioner Læringslektioner Læringslektioner Rødkildes
Fødselsdag
Fredagscafé

35

26-30/8

Kulsø Kulsø

Læsescreening

Kulsø

Læsescreening

Kulsø Kulsø

36

2-6/9 

Kulsø Kulsø Kulsø

37

9-13/9 

Profildag Profildag Profildag

38

16-20/9 

Studieretningsorienteringsdag 

Forældremøde/gå-hjem møde

Samtaler -
studievejledning - start

39

23-27/9

Matematik screening 

Stairway fredagscafé

40

30/9-4/10 

Stairway Samtaler - studievejledning –
slut

41

7-11/10 

Valg af studieretning Klassedannelse  offentliggøres

42 

14-18/10

Ferie Ferie Ferie Ferie Ferie

43

21-25/10 

44

28/10-1/11 

NV-prøver NV-prøver AP-prøve NV-prøver NV-prøver 

45 

4-8/11

Første skoledag i 
studieretningsklassen



Senest 7. 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. 

Eleverne starter i deres studieretningsklasser 4. november

Endeligt studieretningsvalg - Hvornår skal valget træffes?


