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Rødovre Gymnasiums lokale, nationale og
internationale samarbejdspartnere og kontakter

Siden 2022 fungerer Anika Trumulis, en af de pædagogiske leder på Rødovre Gymnasium,
som international koordinator. I samarbejde med internationalt udvalg er der i skoleåret
21-22 blevet udarbejdet en liste over de internationale samarbejdspartnere Rødovre
Gymnasium har. Listen nedenfor indeholder et par af disse kontakter suppleret med de
lokale og nationale kontakter Rødovre Gymnasium har.

Lokale og nationale samarbejdspartnere og kontakter
● Rødovres folkeskoler og i særdeleshed Nyager Skole, som vi har et fast samarbejde

med ifm. musikundervisning: Nyagers 6. klassers elever får musikundervisning af
vores musiklærere i løbet af skoleåret (undervisningen bliver godskrevet som et
valgfag) og der spilles koncert for elevers forældre som afslutning. Desuden kan
Hendriksholms Skole nævnes, som vi har haft et samarbejde med ifm.
længerevarende brobygning i matematik og engelsk. Derudover sidder en af vores
pædagogiske leder (Anika) i deres skolebestyrelse. Samarbejde med de resterende
folkeskoler sker i forbindelse med 8. og 9. klassers brobygning som vi udbyder hvert
skoleår.

● Rødovre Kommune og Akademiet for Talentfulde Unge: Rødovre Gymnasium er
værtsgymnasium for det særlige talentprogram Junior Talent - et halvandetårigt
diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her
mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau på
Rødovre Gymnasium et par gange i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023.

● Rødovre Bibliotek: Siden sidste år har en del af vores lærere taget deres klasser
med på biblioteket ifm. et lystlæsningsprojekt. Samarbejdet med biblioteket bliver
udvidet fra næste skoleåret således at hele årgange kommer på besøg på biblioteket
og modtager kurser i informationssøgning, kildekritik og formelle krav til skriftlige
opgaver. Dette vil ske som en del af de tværfaglige forløb (FF/SRP-spor).

● Rødovre Lokal Nyt: Rødovre Gymnasiums elever har i flere år agerede journalister
og redaktører i Rødovre Lokal Nyt og står for nogle sider i avisen hvert år. Derudover
dækker avisen de begivenheder der sker på gymnasiet.

● TekX: TekX og Rødovre Gymnasium er ved at indgå et fast samarbejde, der rummer
flere fag og projekter: 1. Skolens informatikundervisning vil til dels foregå på TekX i
løbet af det kommende skoleår. 2. I forbindelse med FF/SRP-sporet og
innovationsfokusset vil en del af vores elever komme på besøg på TekX og
producere en slags multimedial dispositon (i plakatstørrelse) til deres fremlæggelser.

● ITF: Rødovre Gymnasium er en del af IT-Fællesskabet sammen med følgende
gymnasier: Nærum, Ordrup, Gladsaxe, Høje Taastrup, og Borupgaard. Sammen med
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disse gymnasier planlægges der et hackathon for vores elever, hvor de arbejder med
at løse en konkret og autentisk problemstilling af en lokal virksomhed. I år var det
MOE der stillede udfordringen og sidste år skulle det have været
TOO-GOOD-TO-GO. Hackathon er blevet afviklet flere gange med succes og der er
diverse kontakter til forskellige firmaer vi kan trække på.

● ITU: Vi har et fast samarbejde med IT-Universitetet. Vores 2.g elever bliver undervist i
Digital Dannelse af ITU’s studerende i 100 minutter hvert år.

● DTU og KU: Begge uddannelsesinstitutioner bliver brugt af vores
naturvidenskabelige lærere, som sammen med deres elever i fysik og matematik
besøger deres Labs/forskning eller modtager undervisning.

● Headpsace: Studievejlederne på RG har kontakten til headspace, som tilbyder gratis
hjælp til unge med forskellige psykiske udfordringer. Specielt i eksamensperioden
tilbyder Headspace vores elever træning og vejledning, hvis man er ramt af
eksamensangt. Pga. de støt voksende psykiske udfordringer flere og flere af de unge
bærer rundt på, vil headspace være synlig på gymnasiet i nogle frokostpauser efter
sommerferien.

Internationale samarbejdspartnere og kontakter
Listen nedenfor er ikke udtømmende. Udover de faste samarbejdspartnere der nævnes her
har mange af vores lærere egne personbårne kontakter de benytter sig af, når der er behov
for det. De er måske i dvale i nogle år og kun aktive i det år lærerne underviser i det
relevante fag/hold. Desuden skal der tilføjes, at Rødovre Gymnasium arbejder hen imod en
Erasmus-akkreditering, som skal give midler til rejser og udvekslinger fra skoleår 2023-2028.
Vha. disse midler er det planen at styrke 2. fremmedsprogene og naturvidenskab ved flere
faglige rejser til Frankrig, Tyskland, Schweiz og Spanien.

● Frankrig, Lyon: Vores faste franske samarbejdsskole, som vi har en årlig udveksling
med. https://www.chevreullestonnac.fr/

● Island, Reykjavík: Menntaskólinn; en skole RG’s elever har besøgt på studietur og
hvor kontakten har holdt ved.

● Italien, Sydtirol, Bozen: Vores tyskelever har besøgt den tysktalende skole i Sydtirol
og kontakten til skolen har holdt ved:
http://www.schule.suedtirol.it/ssp-olang/Organisation.html

● Spanien, Baskerlandet og Salamanca: Begge kontakter bruges i forbindelse med
e-twinning projekter som foregår virtuelt mellem vores spansklærere og de
involverede elever og lærere i Spanien.

● Tjekkiet, Pilsn: E-twinningsprojektpartner ifm. et virtuelt samarbejde.

● Tyskland, Hamborg: Friedrich-Ebert Gymnasium og Rødovre Gymnasium har haft
et samarbejde før corona, som genopleves igen nu. Vores elever har været på besøg
i Hamborg og modtog undervisning og rundvisning på skolen.
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● USA, Montpellier i Vermont: Montpellier High School og Rødovre Gymnasium har
haft et samarbejde siden 2019 hvor 4 lærere og ledere fra Montpellier High School
besøgte Rødovre Gymnasium ifm. et fokus på fastholdelse af elever. Siden der har
engelsk- og samfundsfagslærerne på den internationale klasser holdt kontakten og
haft et virtuelt samarbejde med online møder mellem deres og vores elever omkring
bæredygtighed og klimaforandringer.
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