RG ABROAD Efterår 2021

GLOBALE UDFORDRINGER TIL
RG’S ELEVER

Har du lyst til en global, social & faglig udfordring efter
den lange nedlukning?
Til efteråret 2021 bliver det igen muligt (efter et år uden
rejseprogram på RG) at flytte to ugers undervisning til udlandet (du
bruger en undervisningsuge samt efterårsferien!). Studieopholdet
foregår hos en af RG’s samarbejdspartnere i Europa. Du rejser med
de andre elever, der skal til din destination. (der følger ikke lærere
med fra RG).
Studieophold med RG Abroad er et spændende tilbud til dig, der har
mod på unikke faglige, personlige & sociale udfordringer og er et
godt supplement til den spændende undervisning, vi til dagligt
tilbyder her på RG.
Tanken bag RG Abroad er, at du som elev får en faglig, social &
global oplevelse, der efterfølgende bidrager til at nuancere og
kvalificere udbyttet af dit gymnasieforløb; men som også gerne
skulle gavne Rungsted Gymnasium som helhed.
Efter flere år med RG Abroad er vores erfaring, at RG Abroad
eleverne tager deres erfaringer og oplevelser med hjem til RG og på
den måde er med til at styrke skolens globale profil. Desuden er
mange elever kommet hjem med markant styrkede
sprogkundskaber og øget motivation.
Det har været til glæde for den enkelte elev, men har også været
med til at styrke fagligheden og undervisningsmiljøet på klasser og
hold og på skolen som helhed.
Endelig styrker det naturligvis sammenholdet mellem klasser og
årgange at rejse sammen på tværs af klasser og årgange.
RG lægger stor vægt på at være et ”socialt, globalt og
udfordrende” gymnasium. RG Abroad opfylder alle 3
målsætninger på en gang ☺
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Hvem kan søge om optagelse?
Går du nu i 1. og 2.g. på RG, kan du søge om
optagelse.
Hvor kan du rejse hen?
• Kun europæiske destinationerne i denne
omgang (pga. corona)
• Du kan til gengæld komme på spændende og
lærerige sprogskoleophold i Frankrig, Tyskland
og Spanien (alt efter hvilket fremmedsprog, du
har). Du vil lære om sprog & kultur og på egen
krop opleve, hvordan livet foregår i et andet
land/anden kultur. Desuden vil du lære at begå
dig på det lokale sprog: hjemme i værtsfamilien,
i skolen, på cafeen eller i en forretning. Der er
ikke noget bedre sted at lære sprog, end der
hvor det tales.

Tidspunkt for ophold:
Ugerne 41-42. (fra søndag d. 10/10 til lørdag d.
23/10)
Corona: Hvis epidemien mod forventning ikke er under
kontrol til efteråret, og det ikke er forsvarligt at rejse til de
europæiske destinationer, bliver din indbetaling til
sprogskolen refunderet fuldt.
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Studieophold efteråret 2021:

Rejsemål

Rejseperiode

For hvem?

Frankrig
(Montpellier)

Uge 41-42

Kun franskelever

Spanien
(Salamanca)

Uge 41-42

Kun spanskelever

Tyskland (Horb V.
Stuttgart)

Uge 41-42

Kun tyskelever

Læs mere om de forskellige kurser i denne folder
og om, hvad det kræver at deltage
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Hvad kræver det at deltage i RG Abroad?

Robusthed: du skal have modenhed til at stå på egne ben i et
fremmed land og læringsmiljø.
Motivation: du skal være motiveret for en global udfordring og for at
få det bedst mulige globale, sociale og faglige udbytte af dit ophold.
Sproglige & faglige forudsætninger: du skal have de nødvendige
sproglige forudsætninger. (tysk som fag, hvis du søger et ophold i
Tyskland f.eks.).
Studieegnethed: du skal vurderes fagligt stærk nok til at kunne
undvære den normale undervisning på RG i rejseperioden og stadig
være i stand til at gå til eksamen på samme vilkår som klassens
øvrige elever hjemme på RG.
Økonomi:
Du skal selv betale for rejsen og alle udgifter i forbindelse med
turen.
Hvis du er økonomisk udfordret, kan du søge Skolefonden om et
tilskud på max. en fjerdedel af prisen for opholdet.
https://rungsted-gym.dk/formular-ansoegning-om-oekonomisk-stoette-til-studietursprogrejser/
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Frister og procedure for ansøgning:
Ansøgningsfrist:
Senest kl. 12.00 fredag d. 18/6-2021 (lige inden sommerferien).
Svar gerne inden!
Du skal ansøge her

Svar på ansøgningen:
Du får skriftligt svar via Lectio fra skolens RG Abroad koordinator
efter sommerferien om, hvorvidt du er optaget. Du får desuden
nærmere detaljer om betaling af depositum for turen (2000 kr.), der
skal indbetales senest søndag d. 23. august.
Frokostmøder:
I løbet af efteråret, vil skolens RG Abroad koordinator arrangere
frokostmøder, hvor du sammen med de andre elever, der skal rejse
til din destination, vil få yderligere informationer. Do’s and don’ts vil
også blive diskuteret, og der vil være mulighed for at aftale fælles
rejse/flybilletter.
Hjælp til indkøb af flybillet og søgning af visum:
Vores rejsesekretær, Dorthe Salskov, hjælper gerne RG Abroad
eleverne med flybilletter.
Vi opfordrer altid elever til at rejse sammen, hvis det overhovedet er
muligt.
Yderligere informationer og spørgsmål:
Kontakt RG Abroad Koordinator Randi Sabroe (rs@rungstedgym.dk).

Tlf. 4586 3311

Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
gymnasiet@rung-gym.dk www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932

CVR: 295 540 05

6

Frankrig: Montpellier

14 dages intensiv franskundervisning på sprogskolen Institut Moulin
midt i det historiske centrum af Montpellier. Her vil du møde andre
elever, der ikke har fransk som modersmål.
Holdstørrelse: Lille skole med 2 små undervisningshold på 8-10
elever og niveau lagt i forhold til den test, eleverne tager online på
RG forud for opholdet.
Undervisningsform og ugeprogram: Undervisning alle ugens
dage kl. 9.00 – 12.15.
Desuden samtaleøvelser tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.30 –
16.00. Frokosten køber i selv ude i byen.
Tid for opholdet: Uge 41-42 (inkl. efterårsferien).
Indkvartering: Privat hos værtsfamilier med halvpension (uden
frokost). Opholdet inkluderer desuden en heldags og en halvdags
ekskursion i weekenden midt i opholdet. Det forventes, at I skriver
en kort præsentation af jer selv på fransk til værtsfamilien forud for
opholdet. Ankomst søndag, afrejse lørdag.
Pris for opholdet på 2 uger: 8.200 kr. for intensiv sprogskole,
halvpension & logi samt 2 ekskursioner. Dertil kommer udgiften til
flybillet, frokost og lommepenge.
Mere information om sprogskolen på: http://www.institutmoulin.com
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Spanien: Salamanca
2 ugers intensivt spanskkursus på sprogskole i Salamanca.
Salamanca med ca. 200.000 indbyggere er en af Spaniens ældste
universitetsbyer. I den centrale del, som UNESCO har erklæret for
Verdens Kulturarv, ligger sprogskolen omgivet af katedraler,
romerske bygningsværker, gamle paladser og store, åbne pladser.
Salamanca er en livlig by med masser af studerende og mange
muligheder for aktiviteter. Den ligger 2,5 times bustur fra Madrid.
Turen byder på flot landskab og går gennem en del af Spanien, som
de færreste danskere almindeligvis besøger.
Undervisningsform: 20 lektioners generel sprogindlæring per uge
plus 5 lektioners undervisning i bl.a. latinamerikanske forhold,
spansk historie, politik og litteratur. Undervisning typisk fra 9 til 14.
Ankomst søndag, afrejse lørdag!
Indkvartering: familier/små pensionater med elever fra andre lande.
Tid for opholdet: Uge 41-42 (inkl. efterårsferien). Ankomst søndag.
Afrejse lørdag.
Pris for opholdet på to uger: 6.000 kr. for intensiv sprogskole &
logi med halvpension. Dertil kommer udgiften til flybillet, bus fra
Madrid til Salamanca, frokost, ekskursioner og lommepenge.
Læs mere om sprogskolen på:
https://www.exis.dk/sprogkurser/spanien/salamanca/
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TYSKLAND: SPROGSKOLE NÆR STUTTGART
14 dages sprogundervisning på anerkendt sprogskole i det
historiske Horb (26.000 indbyggere) ved floden Neckar.
Horb har gode togforbindelser både til Stuttgart og
universitetsbyen Tübingen, som byder på masser af byliv.
Ophold: Som elev bor du hos en tysk værtsfamilie med
halvpension.
Undervisning: Undervisningen foregår på mindre hold efter niveau,
og du vil møde mennesker fra hele Europa.
Tid for opholdet: Uge 41-42 (inkl. efterårsferien).
Pris: 8.000 kr. som inkluderer 2 ugers sprogskole og logi med
halvpension hos værtsfamilie. Ankomst søndag. Afrejse lørdag.
Du skal selv betale frokost, lommepenge og transport tur/retur fra
DK.
Mere information om sprogskolen på:
www.exis.dk/sprogkurser/tyskland/
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