Rødovre Gymnasium
… et skridt på vejen

Grundforløb på Rødovre Gymnasium
Gymnasiet starter med et grundforløb. I skoleåret 2017/18 implementeres en ny gymnasiereform
på alle landets gymnasier. Det betyder bl.a., at en ny type grundforløb på 3 måneder introduceres.
Målet med denne type grundforløb er at udfordre elevernes valg af studieretning, både ved hjælp
af fagligt indhold og karrierevejledning.
På Rødovre Gymnasium har vi bygget vores grundforløb op med fokus på trygge rammer og højt
fagligt niveau. Som ny elev vil du starte i en grundforløbsklasse. Det er den klasse, som du de
første tre måneder skal have hhv. dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, AP-latin (Almen
sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb) sammen med. Derudover vil du også
starte på et sproghold, som du skal have AP-almen og 2. fremmedsprog med.
For at give indblik i, hvad de forskellige studieretninger kan tilbyde, skal du have 3 præsentationer
i løbet af grundforløbet, og hver præsentation har et omfang af 7 moduler, som afsluttes med en
evaluering.
Generelt byder det nye grundforløb på en masse spændende udfordringer, med plads til sociale
arrangementer og faglig fordybelse. Vi har nedenfor samlet nogle af de vigtigste datoer i løbet af
grundforløbet.
Tidspunkt

Begivenhed

Beskrivelse

9/8

Første skoledag

Den første dag på RG starter i aulaen, og fortsætter efter en kort
introduktion, i grundforløbsklasserne, hvor 2.g introelever vil tage
godt imod dig og din klasse.

9-11/8

Introforløb

Der er planlagt en introperiode, hvor du og din klasse lærer
hinanden at kende. Introforløbet er forskelligt fra klasse til klasse,
og vil blive udleveret den første dag.
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A-fagscafe

For at introducere dig til de mange A-fag i studieretningerne vil der
blive afholdt en cafe i kantinen, hvor du kan møde de A-fag, som
indgår i studieretningerne på Rødovre Gymnasium.

11/8

Introfest

Introfest kun for nye elever, med fælles hygge og spisning.

11 el. 14/8

Matematik screening

På Rødovre gymnasium screener vi alle nye elever i 1.g. På den
måde kan vi hjælpe dig bedst muligt i overgangen fra grundskolen
til gymnasiet.

Uge 33

Almindelig undervisning

I denne uge er introforløbet slut, og den almindelige undervisning
går i gang.

16/8

Valg af Afagspræsentation

På baggrund af et studiemodul, og A-fagscafeen skal du ønske 5 Afagspræsentationer som du ønsker at følge i grundforløbet. Du skal
vælge på tværs af de fire hovedområder naturvidenskabelig,
humanistisk, kunsternerisk og samfundsvidenskabelig.
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Uge 34-38

A-fagspræsentationer

Udover den almindelige undervisning, vil du i disse uger opleve de
A-fagspræsentationer, du har valgt.

1/9

Grøn dag

Grøn dag er vores traditionsrige idrætsdag, hvor du og din klasse
skal ud og bevæge jer. Den gode dag afrundes med en hyggelig
fest om aftenen for hele skolen.

Uge 39

Matematik screening

For at støtte dig i dit valg af studieretning vil du igen blive screenet
i matematik.

Uge 40

Evalueringssamtale

På baggrund af matematikscreening, og evaluering af Afagspræsentationer vil du blive indkaldt til en evalueringssamtale
med en studievejleder. Samtalen skal sikre, at du vælger en
studieretning, som passer til dig.

9/10

Ønske af studieretning

Du skal nu angive ønske af studieretning. Du vil først i uge 44 få
endelig svar på, hvilken studieretning du er optaget i.

Uge 43

AP- og NV-evaluering

I denne uge skal Almen sProgforståelse og NaturVidenskabeligt
grundforløb afsluttes. Det sker ved mundtlig prøve i NV og skriftlig
prøve i AP. Prøvekarakteren indgår på eksamensbeviset og i
beregningen af gennemsnit.

Uge 44

Møde med ny klasse

I denne uge er du stadig i gang med grundforløbet, men du skal for
første gang møde din kommende studieretningsklasse, som du skal
være en del af resten af din STX-uddannelse.
I vil i denne uge blandt andet skulle møde et tværfagligt forløb,
hvor I skal arbejde med et emne set fra to fags synspunkt.

Uge 45

Start på studieretningen

Du er nu startet på din nye studieretning.

Vi glæder os til at tage imod dig i det nye skoleår.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, eller læse mere på vores hjemmeside.

