
 Grundforløbet på Rødovre Gymnasium 2022-23 

 Dato  Begivenhed  Beskrivelse 

 10/8  Første skoledag  Den første dag på RG starter i Aulaen, hvor der er velkomst kl. 9:30, og 
 fortsæ�er i grundforløbsklasserne, hvor 2.+3.g tutorerne vil tage godt 
 imod dig og din klasse. 

 10-12/8  Introforløb  Der er planlagt en introperiode, hvor du og din klasse lærer hinanden at 
 kende. Introforløbet er forskelligt fra klasse �l klasse, og vil kunne ses på 
 lec�o. D. 10/8 er der program fra 9:30-14:00 og de to andre dage 
 8:00-14:00.  I introforløbet vil eleverne møde hhv. introak�viteter, 
 studiemoduler med koordinatorer og studievejledere, kreaopgave, 
 orienteringsløb og undervisning. Vær opmærksom på at enkelte klasser 
 kan have skema �l kl. 15:55 d. 13/8 grundet matema�kscreening. 

 11/8  Fagligt orienteringsløb  Du og din klasse skal  deltage i et fagligt orienteringsløb på skolen, hvor I 
 undervejs skal løse nogle forskellige  opgaver. 

 12/8  Introcafé  Introcafé kun for nye elever, hvor klassens krea opgave skal fremlægges. 

 15/8  A-fagscafe  For at introducere dig �l de mange A-fag i studieretningerne vil der blive 
 a�oldt en cafe i kan�nen, hvor du kan møde de A-fag, som indgår i 
 studieretningerne på Rødovre Gymnasium. 

 12., 15.-17/8  Matema�kscreening, 
 star�est og 
 læsescreening 

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

 16/8  Ønske af 
 A-fagspræsenta�on 

 På baggrund af et studiemodul, og A-fagscafeen skal du senest d. 16/8 kl. 
 08:00  prioritere de mulige A-fagspræsenta�oner. 

 16/8  Idrætsintro  Der er planlagt en idrætsintro, så alle 1.g-elever kan blive introduceret �l 
 idrætsfaget. 

 Uge 34  Almindelig 
 undervisning 

 I denne uge er introforløbet slut, og grundforløbsundervisningen 
 påbegyndes. 

 Uge 35-38  A-fagspræsenta�oner  Udover den almindelige undervisning, vil du i disse uger opleve nogle af 
 de A-fagspræsenta�oner du har ønsket. 

 2/9  Grøn dag  Grøn dag er vores tradi�onsrige idrætsdag, hvor du og din klasse skal ud 
 og bevæge jer. Den gode dag afrundes med en hyggelig fest om a�enen 
 for hele skolen. 

 23/9  Sprogdag  I forbindelse med Almen sProgforståelse, vil der blive afviklet en 
 sprogdag. 

 Uge 39  Matema�ktest, 
 kunstpræsenta�on i 
 aulaen og 
 udvalgsbazar 

 For at stø�e dig i dit valg af studieretning vil du igen blive testet i 
 matema�k. 

 For at stø�e dig i dit endelige valg af kunstnerisk fag vil du blive 
 præsenteret for de 4 kunstneriske fag vi �lbyder på RG. 

 Ud over den almindelige undervisning kan man engagere sig i skolens 
 forskellige udvalg og andre elevdemokra�ske ak�viteter. Til 
 udvalgsbazaren bliver du præsenteret for de forskellige udvalg og du kan 


