Praktiske oplysninger omkring skolestart 1g 2022
Databehandling og sammentykke.
Ifølge persondataforordning som trådte i kraft 25. maj 2018, skal Rødovre Gymnasium beskrive hvilke persondata vi
indsamler, og hvordan vi behandler dem. Det kan du læse mere om her (klik). Der er en række data vi ikke må
opbevare og behandle uden dit samtykke, derfor er det vigtigt, at du og dine forældre bruger tid på at udfylde og
underskrive samtykkeerklæringen.
Samtykkeerklæringen udfyldes via Gymelev-portalen på https://gymelev.dk/ og skal underskrives af dig og dine
forældre med NEM-ID. (bemærk at systemet, først har alle data omkring 1. Juli, og at I derfor først kan tilgå
systemet efter denne dato)
Vejledninger til Gymelev-portalen kan findes her: Elevvejledning og forældrevejledning.
Økonomi.
I forbindelse med skolestart er der en række udgifter til ordbøger, licenser, computerprogrammer m.m. I stedet for en
masse små opkrævninger i de første uger opkræves et samlet beløb på kr. 500,00. Da der i de fleste tilfælde er tale om
udgifter, som skolen ikke selv kan få refunderet, er det desværre ikke muligt, at få refunderet de 500,- kr. (eller dele
deraf), hvis du først er begyndt på RG.
De kr. 500,00 bedes snarest muligt og inden 1. august betalt via https://gymelev.dk/ . (Du kan først indbetale
pengene når du og dine forældre har udfyldt samtykkeerklæringen)
Beløbet dækker:
- Deltagelse i et introarrangement/tur i november.
- Kopi og print på skolen. (op til 300 print)
- Studiekort, som udstedes af skolen under forudsætning af, at de kr. 500 er betalt.
- Leje af elevskab. (Det forventes, at I finder sammen to og to om hvert skab)
- Diverse softwarelicenser. (officepakken incl. Word og Excel, ordbøger, matematikprogrammer, infomedia
m.m.)
Herudover må du forvente mindre udgifter til dagsekskursioner teater, museer m.m. samt mindst en studierejse i 2.g på
ca. 4.-5.000 kr. Derudover kan der være valgfagsrejser. Hvis man søger om optagelse på den internationale
studieretning er der øget rejseudgifter.
Depositum og lignende indbetalt til skolen refunderes som hovedregel ikke.
Computer
Du skal bruge en bærbar computer, som skal medbringes hver dag. Det er optimalt, at den starter og vågner hurtigt efter
dvale. En Google Cromebook opfylder ikke kravene og må ikke bruges til eksamen da den kræver netadgang. Af
hensyn til den daglige transport er det en god ide, at computeren er let, men vores erfaringer siger os, at de helt små
netbooks ofte er utilfredsstillende og langsomme at arbejde på.
Sådan kommer du på vores systemer
Hvis du har angivet et mobiltelefonnummer i din ansøgning til gymnasiet, vil du i løbet af et par uger modtage en
velkomst-sms fra et af numrene 20810515 og 20810516. Sms-en vil indeholde et midlertidigt kodeord til det
studieadministrative system Lectio og til skolens it-systemer.
På hjemmesiden https://ums.rgnet.dk kan du derefter vælge dit eget kodeord, der skal indeholde mindst 8 karakterer,
mindste et tal og mindst et stort bogstav. Via Lectio-linket på skolens hjemmeside www.rg.dk kan du inden første
skoledag se dit skema for grundforløbet. Hvis det ikke lykkes dig at komme på systemerne i løbet af sommeren, så
hjælper vi dig de første dage.
Via hjemmesiden https://rodgym.dk kan du downloade og installere din personlige Microsoft Office-pakke. Dit
brugernavn på hjemmesiden består af dit unilogin-navn efterfulgt af @rodgym.dk (fx Anne8516@rodgym.dk).
Kodeordet er dit selvvalgte kodeord. Du må installere Office-pakken på op til 5 computere og 5 tablets.
Hvis det ikke lykkes dig at komme på vores systemer, hjælper vi dig når du begynder på skolen, du kan også prøve at
kontakte skolens IT- afdeling jv@rgnet.dk , der kan du måske få hjælp, men husk det er sommerferie.

