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FREMADSKUENDE
FAGLIGHED
Mål

FAGLIGHED DER RUSTER
TIL FREMTIDEN
Vi udvikler elevernes faglighed, så
de er rustet til at møde kravene på
deres fremtidige uddannelse efter
gymnasiet. Vi er åbne over for
forandringer i verden omkring os
og arbejder på at give vores elever
kompetencer, som får betydning
for denne generations arbejdsliv.
Rødkildes elever lærer at arbejde
i dybden i fagene og motiveres til
at se mulighederne ved fordybelse
i de enkelte fag. Samtidig ruster vi
eleverne til at kunne agere og handle
som ansvarlige borgere i samfundet
og i en globaliseret verden.
Derfor styrker vi elevernes evne til at
arbejde selvstændigt, innovativt og
tværfagligt med et udsyn, der rækker
ud over det enkelte fag.
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SYNLIGHED
Mål

RØDKILDE I KONTAKT
MED OMVERDENEN
Vi ønsker at have stærke relationer
til omverdenen på lokalt niveau,
på nationalt niveau og på globalt
niveau, så Rødkildes nuværende
og kommende elever møder
undervisning og aktiviteter,
der forbereder dem på den verden,
de møder efter deres gymnasietid.
Når vi har stærke relationer til
omverdenen, giver det os mulighed
for at være synlige og attraktive for
kommende elever.

Mål

TRIVSEL
Mål

BALANCERET SKOLELIV
Målet er at minimere antallet af
elever og ansatte, som oplever en
uoverskuelig og presset skole- og
arbejdsdag. Ved hjælp af tydelig
planlægning og forudsigelighed
på alle niveauer vil vi bestræbe
os på at skabe et balanceret
skoleliv for alle grupper på Rødkilde.
Desuden er det vigtigt for såvel ansatte
som elever, at vi fokuserer på god
lektiekultur og gennemsigtighed,
som kan give den enkelte hjælp til
planlægning og prioritering på kort
og lang sigt.

EN STÆRK OG FAGLIG
PROFIL
Mål

FAGLIGT UDFORDRENDE PÅ ALLE NIVEAUER
Rødkilde er et gymnasium for dem,
der ønsker at arbejde for at udvikle
sig fagligt. Hos os oplever eleverne,
at de bliver udfordret og støttet på
alle faglige niveauer, hvad enten det
drejer sig om udvikling af særlige
talenter, fokuseret hjælp til faglige
udfordringer eller andre faglige
tilbud, der appellerer til elevernes
nysgerrighed og motivation.
Eleverne oplever at få løbende
respons på deres faglige udvikling,
de støttes i at sætte mål for egen
læring, og de får individuel vejledning
i forbindelse med større projekter.

Rødkilde Gymnasium er en skole med
traditioner og et stærkt engagement
i vores samtid og samfundet omkring os.
Vi har en stærk faglig profil, som
kommer til udtryk i alle fag, både
de klassiske fag og de fag, som er
særegne for Rødkilde. Vi har klare
mål for, hvad vi kan og vil tilbyde vores
elever. Når vi introducerer nye tiltag,
så gør vi det med udgangspunkt
i vores profil.
Rødkilde Gymnasium
er en skole med nærhed, hvor eleverne
mødes i øjenhøjde, men hvor der også
stilles krav til dem.

Mål

ÅBENHED OG PLADS
TIL FORSKELLIGHED
Gode sociale og faglige relationer på
tværs af niveau og årgange er med til
at skabe trivsel og et godt studiemiljø.
Et attraktivt studiemiljø med plads
til forskellighed er desuden en vigtig
forudsætning for at kunne tiltrække
og fastholde elever.
For personalet lægger vi vægt på et
arbejdsmiljø med plads til sociale
og faglige relationer, herunder
samarbejdsrelationer i og på tværs
af faggrupper.

Mål

RØDKILDE ÅBNER OP
Mål

MÅLRETTET ANVENDELSE AF
LÆRERNES KOMPETENCER
Rødkilde er et gymnasium, der
vægter faglighed højt. Vi prioriterer
skolens ressourcer på en måde,
så lærerne forbliver gode og dygtige
undervisere med mulighed for at
udvikle sig fagligt.

Vi vil være et gymnasium, som er
åbent for alle. Ved at gøre skolen
mere tilgængelig for andre skaber
vi et øget kendskab til Rødkilde.
Vi vil åbne dørene for det
omkringliggende samfund med
faglige og kulturelle arrangementer.
Der skal være plads til nye ideer og
tanker, hvor vi stiller vores fysiske
rammer, ressourcer, faciliteter og
bygninger til rådighed for ansatte,
elever, naboer, organisationer m.fl.

Samarbejde i faggrupperne og andre
relevante fora, internt som eksternt,
medvirker til at styrke lærernes
kompetencer og skaber plads til
faglig sparring og visioner i og på
tværs af fagene.

Vores strategimål 2019-2022

DANNELSE
Mål

RØDKILDES ELEVER
ER NYSGERRIGE OG
HANDLEKOMPETENTE
På Rødkilde er det et erklæret mål
at vække elevernes nysgerrighed
i forhold til ikke blot specifikke
fagområder, men også i forhold
til mere generelle forhold inden
for kunst, kultur, natur og samfund.
Elevernes nysgerrighed mødes
positivt af Rødkildes personale,
som tager nysgerrigheden alvorligt
og inddrager eleverne i relevante
aktiviteter og giver eleverne
medansvar for initiativer.
Øget deltagelse og mere medansvar
er med til at skabe det mod og
engagement, som grundlæggende
ruster eleverne til at blive
handlekompetente medborgere.

Mål

ELEVER PÅ RØDKILDE
ER VERDENSVENDTE
Det er et mål for os, at vores elever
skal være nysgerrige på og optagede
af den verden, som de er en del af.
Rødkilde Gymnasium er udnævnt som
UNESCO-skole, og det er en bærende
værdi for os, at eleverne i løbet
af deres uddannelse kommer til
at arbejde med globale udfordringer,
interkulturel forståelse, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Vi ser det således som en del af
elevernes dannelse at have berøring
med mennesker fra andre kulturer
eller andre miljøer end dem, de
umiddelbart kender. De skal møde
andre mennesker, både i det nære
miljø og den øvrige verden, med ord
og handlinger, der er funderet i høj
faglighed og respekt for forskellighed.

BÆREDYGTIG
ØKONOMI
Mål

RØDKILDE PRIORITERER
SINE UDGIFTER
I en tid med knappe ressourcer er vi
opmærksomme på at skabe tydelige,
prioriterede indsatser, som følger den
strategi, vi i fællesskab har skabt.
Vi skal sikre, at skolen fortsat kan
levere undervisning af høj kvalitet.
Dette skal understøttes af, at de
økonomiske midler prioriteres.
Prioriteringerne skal ske på baggrund af
en behovsanalyse strategiperioden ud.

Mål

RØDKILDE UDNYTTER SIN
ELEVKAPACITET OPTIMALT
Rødkildes kapacitet skal udnyttes
fuldt ud. Vi skal have særligt fokus
på at udbrede de mange gode
fortællinger, der er om Rødkilde,
blandt andet i forbindelse med
vores brobygningsaktiviteter.
Det tilstræbes, at de elever, der
optages, er elever, der kan og vil
lære noget, og at der i snit er 28
elever i klasserne. Vi vil så hurtigt
som muligt identificere de elever,
der efter grundforløbet skal vejledes
til anden ungdomsuddannelse.
Vi har fokus på, at vores mange
dygtige elever trives, og for at mindske
frafaldet sættes der særligt fokus
på at identificere og sikre trivslen
hos de elever, der skønnes at kunne
gennemføre uddannelsen, men som
af andre årsager er frafaldstruede.

