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Har du lyst til en global, social & faglig udfordring efter den 
lange nedlukning? 

 

Efter corona-nedlukning og nogle år uden fuldt RG Abroad rejseprogram, 
er vi glade for, at det nu igen er muligt at flytte to ugers undervisning til 
udlandet.  

  

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.  

 

Du rejser med de andre elever, der skal til din destination. Der følger 
ikke lærere med fra RG! Men du er i gode hænder hos vores 
samarbejdspartnere og din værtsfamilie. 

 

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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   RG-elever på besøg på Hayesfield 

 

UK: Studieophold på Gymnasium i Bath 

for 1g-elever (marts 2023) 
 

 

To ugers studieophold og privat indkvartering på RG’s  
partner-gymnasium: Hayesfield Mixed Sixth Form i 
historiske & hyggelige Bath i Sydengland.  

Læs om skolen på http://hayesfieldsixthform.com  

 

Undervisning:  

Du bor privat hos familie i Bath by (gåafstand fra skolen) 
og følger den almindelige gymnasieundervisning sammen 
med engelske elever. Der vil være fokus på 
naturvidenskabelige fag, men andre fag vil også indgå.  

Udover viden om naturvidenskab & naturvidenskabelig 

terminologi på engelsk, får du naturligvis også styrket 
din mundtlige sprogfærdighed på engelsk, ligesom du 
lærer om engelske samfundsforhold og kultur både på 
skolen og i de engelske familier. 
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Opholdet indeholder en halvdags ekskursion til Bath 
Universitet, der er på top-10-listen over de bedste 
naturvidenskabelige universiteter i UK. 

 

Der er desuden masser af seværdigheder og museer, du 
selv kan fornøje dig med, mens du er i byen 

 

Tid for opholdet: Ugerne 10 & 11 (5.-19.) marts, 2023. 

 

Pris: Kr. 6400 for 2 ugers skoleophold og logi hos 
værtsfamilie med helpension (”packed lunch” til frokost). 
 
Transport: du skal herudover selv betale udgift til 
flybillet (ca. kr. 2.000) og lufthavnsbus fra Bristol til Bath 
(ca. kr. 150 t/r for studerende). 

 

Kapacitet: 10 RG Abroad elever pr. år. 

 

 

 
  Hayesfields nye ”science building” 
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Kriterier for optagelse på RG Abroad Bath: 

 

• Du går i 1.g på RG 

• Robusthed: du skal have modenhed til at stå på egne ben i et 

fremmed land og læringsmiljø.  

• Studieegnethed: du skal vurderes fagligt stærk nok til at 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. 

• Du skal være en god repræsentant for RG 

• Naturvidenskabelige elever har fortrinsret, men alle 1.g-elever 

kan søge, så søg endelig      
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Frister og procedure for ansøgning: 

Ansøgningsfrist:  

Senest kl. 12.00 fredag d. 13/1-2023. 

Tilmeld dig på linket her: 

Svar på ansøgningen: 

Du får skriftligt svar via Lectio fra skolens RG Abroad koordinator i midten 
af januar om, hvorvidt du er optaget. Du får desuden nærmere detaljer 
om betaling for turen (6.400 kr.), der skal indbetales senest fredag d. 20. 
januar på Gymbetaling.  

Frokostmøder: 

I løbet af januar og februar 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. 
Eleverne er selv ansvarlige for at booke deres rejse. 

Hjælp til indkøb af flybillet og evt. søgning af visum: 

Vi opfordrer altid elever til at rejse sammen. Det er også vigtigt at overveje 
ankomst- og afrejsetider nøje. Kom i så god tid, at I kan nå frem til 
destinationen og få noget ud af første dag. Afrejs ikke så tidligt på 
hjemrejsen, at offentlig transport til lufthavnen ikke er mulig, fordi flyet 
afgår meget tidligt. 

Yderligere informationer og spørgsmål:  
Kontakt RG Abroad Koordinator Randi Sabroe (rs@rungsted-gym.dk).

https://forms.office.com/e/ikwJV3QLmN 

https://forms.office.com/e/ikwJV3QLmN

