Skolestart 2020

Velkommen til Rødkilde
Kære kommende 1.g-elever og jeres forældre.

Vi glæder os til at byde jer velkomne til Rødkilde til august.

Dette hæfte indeholder en masse brugbar viden om Rødkilde, som kan være rart at være orienteret om, når
du starter. Når vi ses til august modtager du og dine forældre en invitation til et forældremøde , der afholdes i september. Her vil vi fortælle mere om gymnasiet og de studieretninger, som du kan vælge imellem,
når du er færdig med dit grundforløb til oktober.

På Rødkilde mener vi, at trivsel og faglighed går hånd i hånd. Vi har derfor forberedt en opstart for dig, hvor
der skal foregår en masse ting, der giver dig et indblik i Rødkilde, samtidig med , at de ryster dig godt sammen med de andre nye 1.g’ere og Rødkildes øvrige elever.

Velkommen til en fantastisk
gymnasietid

For alle elever i såvel gymnasiet som i folkeskolen, har det været et anderledes forår på grund af Covid-19.
Vi er opmærksomme på, at din afslutning på 9. eller 10. klasse har været anderledes end forventet, både
hvad angår undervisningen og afviklingen af eksamener og prøver, og kan forsikre dig om, at vi møder dig ud
fra disse forudsætninger.

Vi er endnu ikke blevet orienteret om, hvordan det kommer til at forholde sig med eventuelle retningslinjer
for undervisning og øvrige aktiviteter til ny skolestart, men uanset hvad, så gør vi alt, hvad vi kan for at få
det hele til at fungere.
Sidst, men ikke mindst , er blot tilbage at ønske dig og din familie en rigtig god sommerferie.
Vi glæde os til at møde dig på Rødkilde d. 12. august 2020 kl. 10.00.

De bedste hilsner

Kristine Kortnum
Rektor på Rødkilde

Første skoledag

En god skolestart
Din Grundforløbsklasse
De første 3 måneder går du i en grundforløbsklasse. Du kan se en liste over hvem vi regner
med, at du skal gå i klasse med, i det vedhæftede dokument.

Din første skoledag på Rødkilde Gymnasium starter

onsdag den 12. august kl. 10.00
Du bliver modtaget i skolens festsal, hvor skolens elever og lærere glæder
sig til at byde dig velkommen.

Sæt kryds i kalenderen
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 følgende datoer:
Skolestart:

12.8. Kl. 10.00 - Velkomst i Festsalen

Oplevelsesdag:

13.8. Aktiviteter i næromårdet

Skolens fødselsdag: 21.8. En anderledes skoledag

Vi planlægger 3 læringslektioner i uge 33 og 34, som forbereder dig til at blive en bedre studerende.
Lektionerne har fokus på: 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 til skolens intranet Lectio, du får en konto i Google og gratis adgang til Office 365 fra
Microsoft.
Kulsø
I løbet af uge 35 eller 36 skal du cykle til Kulsø-lejren (Alle cykler begge veje og alle cykler
med hjelm), hvor du skal sove 2 nætter, samarbejde med dine lærere og dine kammerater
og lære alle bedre at kende. Dette får du mere information om, når du starter.

Andre praktiske informationer

Grundforløbet på Rødkilde

Bøger
Skolen stiller det meste undervisningsmateriale gratis til rådighed. Det gælder undvisningsbøger, hvad enten de er elektroniske eller i papirudgaver, og det gælder også online adgang til ordbøger. Du skal dog regne med en lille udgift på max 100 kr til indkøb
af formelsamling og elektroniske hjælpemidler til brug i matematikundervisningen

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.
Personoplysninger
I forbindelse med at du er elev på Rødkilde Gymnasium, har vi brug for at behandle dine
og dine forældres personoplysninger. På vores hjemmeside kan I læse mere herom.

Dine forældre
Du og dine forældre må gerne sætte kryds i kalenderen den 15. 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.

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 du som elev indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium.
Du lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.
Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser vores elevers faglige interesser, og så
den udfordrer dig fagligt.
Grundforløbets varighed:
Uge 33 (skolestart) til og med uge 44

Rødkildes mål med grundforløbet

Vi har også tid til at være sociale

I løbet af grundforløbet møder du mange sider af Rødkilde

Grundforløbet skal
Give dig et godt grundlag for valg af
studieretning

Introforløb for 1.g’ere i den første uge: her møder de nye elever hinanden og deres
lærere
Introtur til Kulsø: hvor grundforløbsklasserne rystes sammen

Stairway: Arrangement for hele skolen
Give dig fagligt grundlag for studieretningsforløbet

Sikre at du føler dig taget godt
imod på gymnasiet

Introduktion til studieretningsfag

Vi hjælper med valget

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.
Du kan vælge mellem nedenstående aktiviteter:
E-class (studieretning med undervisning på engelsk), Marinbiologi, Kemi, Biotek, Stairway
og Musik.

Studieretningsorienteringsdag:
D. 15. september har du mulighed for at møde lærere og elever fra de studieretninger, du
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

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

Lærerne giver tilbagemeldinger på dine præstationer, som kan anvendes, når du
skal beslutte dig for hvilke studieretninger, der passer dig bedst.

Din skoledag
Du skal regne med, at du har 4-5 lektioner på hver 75 minutter dagligt, og at
du skal lave lektier á ca. 20 minutters varighed pr. fag når du kommer hjem.
Derudover skal du regne med, at du skal bruge 8-10 timer om ugen på skriftlige afleveringer.

Skoledagen starter i udgangspunktet kl. 8.00, og undervisningen slutter senest
kl. 15.25

Dit skema ændrer sig løbende, så sørg for at holde dig ajour på vores intrasystem (Lectio), som du får koder til en af de første dage du er på skolen

Studieretningsvalget
- Sådan hjælper vi dig:

Fokus på læring

Andre faglige forløb
Individuel tid

Fagligt forpligtende grundforløb - Formativ feedback i fagene
Inden grundforløbets slutning gennemfører alle faglærere, der underviser i grundforløbet, formativ
faglig evaluering med eleverne

Baggrund og ordforklaring

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.

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.

På Rødkilde har vi en række tilbud, vores elever kan vælge med. Vi kalder dem Individuel tid-forløb. Eleverne skal som tommelfingerregel følge ét forløb pr. skoleår. For 1.geleverne er forløbene placeret når de starter i studieretningsklasserne, og vi vil til dem
tid informere om de mange valgmuligheder.

Studiemiljø og særlige tilbud

Røgfri skoletid

Glæd dig til aktiviteter på tværs af studieretning og klasse
Studiecafé: 2 eftermiddage ugentlig med elever fra alle årgange. Lærere og dygtige 3g’ere står til rådighed
Sport (dykning/maringruppe, håndbold, fodbold, etc.): Vores idrætslærere og eleverne er initiativtagere til forskellige sportsaktiviteter. Vi har venskabelige dyster
mod de andre uddannelsesinstitutioner i området.
Rødkildes elever kan desuden benytte vores fitnesscenter, multibane og crossfitbane
Musik (bands, sangskrivning, filmprojekter, forestilling): Vi har en lang tradition
for store forestillinger hver andet år.
Disse forestillinger bliver skabt i et samarbejde mellem de kreative fag: drama, musik, billedkunst og mediefag, og mange elever får en kæmpe oplevelse under prøveforløbet og de afsluttende forestillinger. Venskaber på tværs.
Stairway: Et fælles skoleprojekt hvor eleverne gør en kæmpe forskel og støtter udsatte filippinske børn.
Glæd dig også til vores Fredagscafeer og Mimerfester, hvor skolearbejdet lægges til
side

Rødkilde Gymnasium er røg- og tobaksfri. Det vil sige, at det ikke er tilladt
at ryge eller indtage nogen former for tobaksrelaterede produkter i skoletiden. Heller ikke selvom man forlader skolens område i løbet af dagen.
Ryger du, tager snus eller lignende henviser vi til Vejle Kommunes rygestoptilbud, som kan findes på kommunen hjemmeside.

Kalender for grundforløbet
Uge

Ma

Ti

33

Ferie

Ferie

12-16/8

On

Skolestart
for alle elever

Endeligt studieretningsvalg

To

Fr

Intro

Intro
udlevering af bøger og
koder

Oplevelsestur (ingen normal undervisning)

IT-intro
Normal undervisning i 2.5. lektion

Hvornår skal valget træffes?

Saftevand og kage i 5. lektion

34

Læringslektioner

19-23/8

Rektor besøger klasserne

Læringslektioner

(ingen normal undervisning)
Læringslektioner
Læringslektioner

Rødkildes
Fødselsdag

IT-intro
Fredagscafé

Læringslektioner

35

Skolefoto – Grundforløbsklasser
Kulsø
Kulsø

26-30/8

36

Kulsø

Kulsø

Kulsø

Læsescreening

Læsescreening

Kulsø

Kulsø

Profildag

Profildag

Kulsø

2-6/9

37

Profildag

Socialt fællesskab

9-13/9

Studieretningsorienterings- Samtaler - studievejdag
ledning - start

38
16-20/9

Forældremøde/gå-hjem
møde
Matematik screening

39

Stairway fredagscafé
Samtaler - studievejledning – slut

23-27/9

Stairway

40
30/94/10

41

Valg af studieretning

Klassedannelse offentliggøres

7-11/10

42

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

NV-prøver

NV-prøver

AP-prøve

NV-prøver

NV-prøver

14-18/10

43
21-25/10

44
28/101/11

45
4-8/11

Første skoledag i studieretningsklassen

Når du starter i din studieretningsklasse efter grundforløbet har vi arrangeret en
”Studieretningsdag”, hvor du sammen med din nye studieretningsklasse og dine
lærere arbejder på en lidt anderledes måde med et fagligt relevant emne for din
studieretning.

Glæder du dig også?

På vores Facebookgruppe kan du se en masse billeder og video’er fra
hverdagen på Rødkilde – gå ind og giv Rødkilde et Like på Facebook,
så du kan følge med.

Vi ser frem til at byde dig velkommen som elev på
Rødkilde Gymnasium, og håber at vi får tre
uforglemmelige år sammen

