Guide til nye 1.g’ere - 2022
Kære nye Rungsted Gymnasium-elev og dine forældre
Nu er der ikke længe til at vi ses. Vi glæder os helt vildt til at tage imod dig i august
måned. Helt præcist ses vi til første skoledag den 8. august kl. 9.
Vi gør meget for, at vi sammen udvikler stærke faglige og sociale fællesskaber. Vi kalder
det RG-Fællesskab, og vi glæder os til at få dig med på rejsen.
Tre år i gymnasiet skal selvfølgelig startes på den bedste måde. Derfor har vi et
introprogram til dig, som du kan læse mere om på de næste sider. Her ser du også dit
introskema for de første dage.
Så velkommen til tre fantastiske år præget af nysgerrighed, læringslyst og udfordringer.
De bedste hilsner
Elevambassadørerne og Introudvalget
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Introprogram
Mandag 8. august kl. 9.00 står vi klar til at tage imod dig ude foran skolens indgang. Vi har
sammensat et helt særligt program, så du kan komme godt i gang i din nye klasse, på din
nye skole.
Den første uge er langt an på, at du bliver en aktiv del af dit nye fællesskab, din klasse og
gymnasiet, og at du møder en del af dine nye spændende fag, lærere og
elevambassadører i gymnasiet.
Du vil i den første uge, ja, faktisk den første dag, blive introduceret til skolens IT-system, så
du kan komme i gang med Lectio. Så husk at medbringe din computer.
Allerede onsdag 10.8. eller torsdag 11.8., afhængigt af hvilken klasse du går i, skal du på
introtur med overnatning. Fredag 12.8. er der Introcafé på gymnasiet for alle nye 1.g’ere.
Det bliver sjovt!

Introuge-skema
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Mandag 8.8.

Tirsdag 9.8.

Onsdag 10.8.

Torsdag 11.8.

Fredag 12.8.

Kl. 9.00 Velkomst

Kunsterisk fag

Hold 1-5
Introtur

Hold 1-5
Introtur

Hold 1-5

Hold 6-10

Kunsterisk
fag

Introutur

Fagmodul

Hjemkomst
kl. ca. 13.15

Hold 6-10
Fagmodul
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3

4

Mødetid
8.45

KL. 10.05 Du
kommer du op i
din nye klasse og
…

Fagmodul

Hold 6-10

IT-intro
eller
Elevambassadører

Klasseledermodul
eller
Ambassadører

Hold 6-10

IT-intro
eller
Elevambassadører

Studieledermodul
eller
Ambassadører

Hold 6-10

Hjemkomst
kl. ca. 13.15

Klasseledermodul

Hold 610
Introtur
Mødetid
8.45

Fagmodul

Fagmodul

Kunstnerisk
fag

Aften

Klassens
time
Introcafé
Kl. 18:00 – 23:00

Hvad er godt at gøre i introperioden?
•
•
•
•

Tag en kæmpe JA-HAT på
Vær åben og nysgerrig for nye indtryk
Tal med mindst én ny klassekammerat om dagen
Følg godt med fra start
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Begivenhedsoversigt for 1.g-årgangen 2022
Tidspunkt
JUNI
16. juni
AUGUST
8. august

Begivenhed
Velkomstmøde i det udendørs teater på
Rungsted Gymnasium.
Skolestart:
1.g eleverne møder kl. 9 foran skolens
hovedindgang, hvor elevambassadørerne og
klasseleder tager i mod

10.-11. august

Introtur for 1. g, hold 1-5:
Næsbycentret v. Team Tours

11.-12. august

Introtur for 1. g, hold 6-10:
Næsbycentret v. Team Tours

13. august

Intro Cafe
Kl. 18:00-23:00

17-19. august

Fotografering

SEPTEMBER
5. september

Idrætsdag for hele skolen

21. september

Studieretningsorientering for 1.g elever og
forældre kl. 17-18:30

29. september

Læse/skrive- og matematikscreening

OKTOBER
5. oktober

Afklaringssamtale for 1.g elever

7. oktober

Deadline for valg af studieretning

24. oktober

NV-tur

27. oktober
NOVEMBER
1.-2 november

AP Eksamen

3.-4. november

Studieretningsopstart, introforløb og
forældremøde

NV Eksamen
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RGlex
Hvad skal jeg vide om RG, når jeg starter?
Bibliotek og studiecenter
Gymnasiebiblioteket er placeret lige inden for indgangen til højre. Ud over bøger i
massevis kan du få vejledning til litteratur- og informationssøgning, eller du kan printe på
skolens elevprinter. Du er også velkommen til at sidde og lave lektier på biblioteket.

Bærbar computer

Om det er matematik eller dansk eller et helt tredje fag, så anvendes computeren til et
væld af opgaver og programmer. Derfor vil vi gerne bede dig om at tage din computer pc/mac - med allerede første skoledag. (Chromebooks kan desværre ikke anvendes.)

Bus

Gymnasiet har en egen skolebus, der kører fra Fredensborg kl. 7.30 og kører via
Humlebæk, Nivå og Kokkedal til Rungsted Gymnasium med ankomst ca. 8.16. Retur om
eftermiddagen kl. 15.25. Se ruten på https://rungsted-gym.dk/skolebus/

Caféer
Eventudvalget arrangerer fire årlige caféer, der hver især har et tema, fx Fastelavns- og
Julecafé. De er placeret efter 4. modul på udvalgte fredage.

Cykler

Vi vil så gerne være grønne. Så kom glad på cykel. Vi har cykelstativer foran skolen, så sæt
venligst cyklen dér.

Deltager- og elevbetaling
Eleverne betaler selv for deres studieture og ekskursioner. Skolen betaler for lærernes
rejser og udgifter. Computere og evt. særlige lommeregner til matematik, skal man selv
sørge for. Se mere her: https://rungsted-gym.dk/deltagerbetaling/

Eksamen
De første eksamener du skal til i gymnasiet i 1.g er Almen Sprogforståelse (AP) og
Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), der afslutter grundforløbet. Læs mere om
eksamener her: https://rungsted-gym.dk/eksamen/

Elevskabe

Vi har elevskabe i kælderen og værdiskabe med mulighed for opladning af
mobiltelefonen i fællessalen. Kontakt pedellerne i kælderen, hvis du er interesseret. Der
opkræves et lille depositum.

Elevråd, elevudvalg og klubber
På Rungsted Gymnasium har du mulighed for at blive en del af en masse spændende
fællesskaber, så skynd dig at tilmelde dig lige så snart du er landet. Vi har næsten alle
slags udvalg og klubber: Lige fra Event-, SoMe-, Velgørenheds- og Festudvalg til Fodbold-,
Strikke- og Skakklubber. Se mere her: https://rungsted-gym.dk/udvalg/

Ferie- og årsplan

Se skolens ferieplan her: https://rungsted-gym.dk/ferieplan-2/
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Fester og elevarrangementer
Skolen holder fem fester om året. Se mere her: https://rungsted-gym.dk/fester/

Forsikring
Vi er for det meste forskånet for tyveri. Men hvis der sker tyveri, kan skolen desværre ikke
dække det.

Fravær
Vi går meget op i, at når man er til stede hver dag, når man går i gymnasiet og laver sine
skriftlige afleveringer. Derfor vil fraværet flere gange om året blive evalueret, og hvis du
har for højt fravær, vil du blive kontaktet.

Fællesarrangementer og det gode fællesskab
Flere gange om året er der fællesskabsmoduler og fællessamlinger, hvor hele skolen er
samlet for at høre om ting, der foregår på gymnasiet eller høre et oplæg mm.
Vi passer på hinanden her på RG, så vi prioriterer fællesskabet højt. Det skal være rart og
trygt for alle at gå her. Derfor har vi bl.a. en antimobbestrategi. Se mere her:
https://rungsted-gym.dk/anti-mobbestrategi-for-rungsted-gymnasium/

Persondata – GDPR

Orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18
år) samt sikker kommunikation kan ses her: https://rungsted-gym.dk/behandling-afpersonoplysninger/

Grundforløb og valg af studieretning
Du vil i løbet af grundforløbet blive introduceret til de forskellige studieretninger, det er
muligt at vælge på RG. Den 21. september holder vi et åbent hus-arrangement for dig og
dine forældre kl. 17, hvor I sammen kan komme og høre mere om valg af studieretning.
Den 7. oktober er deadline for valg af studieretning, og i begyndelsen af november starter
du i din studieretningsklasse, hvor der vil være endnu et introprogram, så der bliver skabt
et godt klassefællesskab fra start.

IT
Intro til IT foregår den første dag, så du allerede kan komme på skolens wifi, lectio og
Office365 den 8. august. I dagligdagen kan man henvende sig på IT-kontoret, hvis man
har brug for IT-support. Desuden har vi en IT-supportside
https://sites.google.com/rungsted-gym.dk/rg-it/startside samt links til de mest anvendte
links på skolen:
https://rungsted-gym.dk/rgportalen/

Kantinen

Skolens kantine er dagligt åben fra kl. 8.00 til kl. 14.00.

Kontor og administration
Har du spørgsmål stort som småt, så er du altid velkommen på administrationsgangen,
hvor skolens kontor befinder sig (til venstre for hovedindgangen). De har åbent hver dag
fra kl. 8.00-15.30.

Lectio, lektier og skema
Du får kode til Lectio på den første skoledag. Dine lektier og dit skema fremgår af Lectio,
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som er hjertet i den daglige undervisning. Se mere her: https://rungsted-gym.dk/lectioog-retningslinjer/

Lektiecaféer og frivillig undervisning
Vi har lektiecaféer og frivillig idræt efter skoletid. Vi håber, at vi har netop dét tilbud, du
interesserer dig for eller ønsker hjælp til.

NemID/betalinger
Inden du begynder på skolen, skal du oprette et login hos NemID. Alle borgere, der er
fyldt 15 år, skal have en digital postkasse på www.borger.dk til digital post fra det
offentlige. Du får fx brug for NemID, når du skal tjekke din e-Boks for beskeder fra SUstyrelsen, betale for din introtur 700,- og for supplerende undervisningsmidler 400,-, som
sker via Gymbetaling. Se øverst på vores hjemmeside. Der åbnes for adgang til
Gymbetaling den 3. august 2022.

Oprydning
I Fællessalen har klasserne på skift ansvar for at rydde op. Det samme har alle elever hele
tiden på hele skolen. For alle synes, at en ren skole er en rar skole.

Pedeller
Gymnasiet har to pedeller ansat. De kan kontaktes via Lectio eller på deres kontor, som
ligger i forbindelse med administrationen.

Ringetider
Modulerne er af 90 minutters varighed:
1. modul: Kl. 8.20 – 9.50
2. modul: Kl. 10.05 – 11.35
3. modul: Kl. 12.05 – 13.35
4. modul: Kl. 13.50 – 15.20

Rygning, alkohol, rusmidler og festreglement
Alle former for rygning er forbudt på skolens område. Alkohol og rusmidler er aldrig tilladt
i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt
herunder, dispenseres der. Se mere her: https://rungsted-gym.dk/alkohol-ogrusmiddelpolitik/

SMS
Husk at opdatere dit telefonnummer i Lectio, lige så snart du har fået dit login. Vi
anvender sms, hvis der er aflysninger og lignende.

Studiekort

Vi benytter Studiz som studiekort. Det er en app du skal downloade, og du skal oprette
dig med dit NemId.

Studie- og ordensregler
Vi har en del regler og ordensregler for at passe på hinanden. Se dem alle her:
https://rungsted-gym.dk/studie-og-ordensregler/

SU – og Ungdomskort
Du søger SU i minSU på www.SU.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge din NemID.
Ansøgning om et ungdomskort sker på www.ungdomskort.dk. Er du i tvivl om noget, så
kig forbi kontoret.

Vejledningscenter
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På Rungsted Gymnasium har vi et Vejledningscenter, som står klar til at hjælpe dig med
at gennemføre din uddannelse. Vi arbejder tæt sammen med din studieleder og ledelsen
i forsøget på at skabe de bedste rammer for dig, så du kan koncentrere dig om din
gymnasietilværelse og få den bedste skolegang for dig her på RG. Læs mere her:
https://rungsted-gym.dk/vejledningscenter/
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