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Kære ansøger
Du har søgt om optagelse på stx og har nu fået reserveret en plads hos os på Rødovre Gymnasium. Det
betyder, at vi har en plads klar til dig efter sommerferien, hvis du opfylder betingelserne for optagelse
på uddannelsen.
Du kan se betingelserne for optagelse på uddannelsen i det vedlagte bilag 3 om adgangskravene, og du
kan læse om den videre optagelsesproces med en række vigtige datoer i bilag 2.
Vi kan først se, om du opfylder alle betingelserne for optagelse på stx, når du har været til
afgangseksamen i 9. eller 10. klasse og/eller optagelsesprøve med efterfølgende samtaler har været
afholdt. Din plads er reserveret frem til da.
Vi er allerede nu begyndt at forberede os på - og glæde os til, at tage imod de nye elever på Rødovre
Gymnasium. Hvis alt går efter planen kan vi byde dig velkommen sammen med alle de andre elever på
skolen ved skolestarten i august, hvor vi mødes i skolens aula:
Onsdag den 15. august 2019 kl. 9.30.
Vi beder dig læse listen med praktiske informationer godt igennem (se næste side), idet der er et par ting
der er vigtige at forholde sig til inden din skolestart. Listen indeholder bl.a. en samtykkeerklæring, og
en opstartsindbetaling.
Hvis du mod forventning ender med ikke at kunne påbegynde din uddannelse pga. manglende
kravopfyldelse, vil vi slette din data og tilbagebetale opstartsbetalingen.
Hvis du i løbet af sommerferien beslutter dig for ikke at gå i gymnasiet, skal du straks give skolen
skriftelig besked. Husk at anføre dit fulde navn samt din fødselsdato.
Held og lykke med de kommende prøver og eksaminer.
På gensyn!
Med venlig hilsen

Peter Ditlev Olsen
Rektor

Praktiske forhold omkring skolestart på Rødovre Gymnasium.
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 (klik her). (SKAL UDFYLDES OG UNDERSKRIVES)
Økonomi.
I forbindelse med skolestart er der en række udgifter til ordbøger, licenser, computerprogrammer, kantineforening m.m.
I stedet for en masse små opkrævninger i de første uger opkræves et samlet beløb på kr. 400,00. 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
400,- kr. (eller dele deraf), hvis du først er begyndt på RG.
De kr. 400,00 bedes snarest muligt og inden fredag den 14. juni 2019 indsat på:
Reg. nr. 9385 kontonr. 4580715724 - I beskedfeltet er det vigtigt, at du skriver dit fulde navn og fødselsdag.
Beløbet dækker:
Deltagelse i et introarrangement i november.
Kopi og print på skolen. (op til 300 print)
Kantineforening. (3 års medlemskab) – foreningen er dannet for at sikre så rimelige kantinepriser som muligt.
Studiekort, som udstedes af skolen under forudsætning af, at de kr. 350,00 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, og på den internationale studieretning er der øget rejseudgifter.
Depositum og lignende indbetalt til skolen refunderes som hovedregel ikke.
Du skal bruge en bærbar computer, som skal medbringes hver dag. Det er optimalt, at den starter og vågner hurtigt efter
dvale. 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.
Ordensregler m.m.
Skolens ordens- og mødepligtregler, som du er forpligtet til at gennemlæse, ses på skolens hjemmeside. Ud over de
regler, der fremgår af skolens hjemmeside, er det vigtigt at være opmærksom på, at skolen ikke må tegne forsikring.
Det har konsekvenser i et par sammenhænge: Hvis du kommer til skade på skolen eller bliver bestjålet, har skolen ikke
nogen forsikringsordning, der dækker, ligesom skolens bygninger og inventar ikke er forsikret. Det medfører, at skolen
kan gøre ansvar gældende ved skader på bygninger, inventar, instrumenter o.l. I forbindelse med udlandsrejser skal du
selv sørge for at tegne en syge- og hjemtransportforsikring enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af
rejsesygeforsikring.
Skolens ferieplan, som også fremgår af skolens hjemmeside, bedes respekteret.
Ferieplan :https://rg.dk/skoleliv/1502-2/ferieplan1920/
Ungdomskort – rabat på transport: Læs mere på www.ungdomskort.dk.
SU: Læs mere på http://www.su.dk/

Bilag 2
Den videre proces
Hvis du opfylder alle adgangskrav beskrevet i bilag 3
I slutningen af juni, hvor resultaterne af prøverne foreligger, vil vi kunne se, om du opfylder
adgangskravene. Opfylder du adgangskravene, vil du hurtigt herefter få besked om endelig optagelse.
Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav, som fremgår af bilag 3, (f.eks ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse) vil du
blive indkaldt til optagelsesprøve den 14. juni 2019 og du vil også blive indkaldt til en
optagelsessamtale, som afholdes den 23. juni 2019 eller den 24. juni 2019 på Rødovre
Gymnasium.
 Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige
uddannelsesparathedsvurdering, som foretages i slutningen af maj, vil du blive indkaldt til
optagelsesprøve den 14. juni 2019. Det vil du, selvom du har mulighed for at have retskrav på
optagelse ved at opnå et karaktergennemsnit på mindst 6,0 af de lovbundne prøver fra
folkeskolens afgangseksamen.
 Hvis det efter folkeskolens afgangseksamen i 9. eller 10. klasse viser sig, at du ikke opfylder
karakterkravene, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve den 6. august 2019.
 Hvis du bliver syg ved en eller flere af folkeskolens prøver til afgangseksamen, skal du ligeledes til
optagelsesprøve den 6. august 2019.
 Hvis du har får et karaktergennemsnit på mindst 2,0, men under 3,0, ved de lovbundne prøver fra
folkeskolens afgangseksamen, men opfylder de øvrige adgangskrav, bliver du indkaldt til en
vejledningssamtale hurtigt efter, at vi har modtaget prøveresultaterne.
Skal du til optagelsesprøve og/eller samtale, hører du nærmere om tid, sted og praktiske
informationer. Men reserver allerede nu datoerne, som er nævnt ovenfor, så du kan aflægge de
mulige nødvendige prøver.

Bilag 3: Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse
For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du opfylde en række krav.


Du skal have
o afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed
eller
o afsluttet 10. klasse.



Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du
søgt rettidigt.



Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige
forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.
For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0.
I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det
er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du
får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav



Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.



Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse.
Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk
skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.



Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.
Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.



Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra
uddannelsesparathedsvurderingen.
Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne
prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du:
- får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
- får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor



Hvis du søger i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du desuden have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i
10. klasse og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag ved afslutningen af 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en
optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt
hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil
også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

