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‒ 1100 årselever – et af regionens 
største gymnasier

‒ cirka 90 lærere –
universitetsuddannede med 
erhvervserfaring

‒ 2020 = 14 klasser i 1.g

Generelt om 
Handelsgymnasiet



‒ Mandag den 10. august er første 
skoledag. 

‒ Man-tirsdag den 10.-11. er der 
introdage med særskilt program.

‒ I får besked om mødetid og sted i 
e-boks.

Første skoledag



Studieliv og 
skolearbejde



‒ Tre måneders grundforløb i 2 midlertidige 
stamklasser – både en AP-klasse og en ØG-
klasse

‒ Endeligt valg af studieretning mandag i uge 
41 

‒ Studeretningsforløb i studieretnings-
klasserne fra uge 45

‒ Evt. klasseskift først efter jul – giv det en 
chance

Grundforløbet



Virksomhed
‒ Virksomhed, økonomi og omverden

‒ Finans

‒ Iværksætteri

‒ Sportsmanagement

‒ IT og business

‒ Webdesign og gaming

Samfund
‒ Journalistik og kommunikation
‒ Grøn global

International
‒ Verdensklasse
‒ IBB verden
‒ Europaklasse
‒ USA–Kina
‒ Sprog, kultur og international 

marketing

Studieretninger



 85-90% er ens med kombinationer af 
profilfag: Virksomhedsøkonomi, Afsætning og 
International økonomi

 10-15% er særlig toning - via indholdet af 
studieretningsfag og øvrige fag

 Alle studieretninger giver adgang til 
videregående uddannelser

Forskelle på studieretninger



‒ Eksamen i AP og ØG efter grundforløbet 

‒ Mulig eksamen sommer 2020 i 
Informatik C eller Samfundsfag C. 

‒ Standpunktskarakter til foråret

‒ Årskarakter ved årets afslutning

‒ Få karakterer i 1g generelt - undtagen 
for afsluttende fag

Eksamen og karakterer



‒ At begynde på gymnasiet er for de fleste 
forbundet med forventninger, spænding og 
nervøsitet.

‒ Der er mange nye fag, nye kammerater, 
nye lærere, nye måder at lære på.

‒ Kæmpe personlig udvikling undervejs

‒ Vi støtter alle tre år med studievejledning, 
evalueringssamtaler og mulighed for 
mentorordninger.

Nyt og ukendt



Fravær og fremmøde
‒ Fraværsregistrering både fysisk og skriftligt 

‒ Hold ferie i skolens ferier

‒ Terminsprøver, årsprøver og 
fællesarrangementer er obligatoriske

‒ Tal med hinanden derhjemme om ambitioner 
for fritidsarbejde, interesser, venner og 
lektier.



‒ Det er hårdt arbejde at tage en 
studentereksamen

‒ Vi forventer, at I møder til timerne 
og til tiden og deltager aktivt i 
undervisningen, samt afleverer jeres 
skriftlige opgaver

‒ Der skemalægges undervisnings-
relevante ting frem til kl 16.00

Forventningsafstemning



‒ God omgangstone og høj elevtrivsel

‒ Respekt for hinanden – også på de sociale 
medier

‒ I er hinandens studiemiljø – og I lærer af 
hinanden

‒ RHS er et godt sted at være og et godt sted at 
lære

‒ Vi slår hårdt ned på mobning

Holdninger og værdier



‒ Overgangen fra folkeskolen kan være svær -
andre krav til skriftligt arbejde og nye klasser

‒ Alle tre år er et læringsforløb – også de 
skriftlige opgaver

‒ 12-taller er rart, men et løft fra 02 eller 4 til 7 
er MINDST lige så godt!

‒ Studie- og læsevejledere er klar til at hjælpe

‒ Fravær behandles individuelt 

‒ Forældre kontaktes ved problemer

Lidt svært



Studieliv og gode 
venner





‒ Elevrådet

‒ Fredagscafé

‒ Festudvalget

‒ Derudover frivillige klubber: 
Investeringsklubben og 
IværksætterForum

Elevudvalg







‒Studierejserne er både sociale og faglige. 
Det er undervisning ude i verden, så alle 
skal med.
‒Prisen for rejser varierer – se rhs.dk
‒5-dages rejserne ligger i 2.g
‒ Indbetaling sker via skolens webshop i 

rater

Studieture



‒Festkultur – alkohol i begrænsede 
mængder og procenter og aldrig i skoletiden. 
‒Rygning på skolens grund er forbudt. Snus 

og e-cigaretter er sidestillet med rygning.

‒Se reglerne på skolens hjemmeside 
rhs.dk/om skolen/praktiske oplysninger 

‒Sikkerhed - vagter og Natteravne

Fest og glæde



Praktiske ting



‒ PC’en er et arbejdsredskab på lige 
fod med blyanten

‒ Bruges i alle fag ikke fb – lukkes og 
lægges væk, når læreren si’r det 

‒ Brug af E-bøger/I-bøger ved valg af 
PC – fx skærmstørrelse

‒ Ingen lommeregner – men TI-
Nspire. Køb licens inden skolestart

Digital dannelse



Bøger

‒ I låner bøger til undervisningen af skolen: 
Almindelige bøger, kompendier, i-bøger

‒ Husk at skrive navn på bøgerne og passe på 
dem

‒ I hæfter for dem – så lad være med at bytte 
rundt



‒Skemaet kan variere fra uge til uge
‒ Ikke vikardækning – timerne erstattes af andre fagtimer
‒ ”Tabte” timer genlæses senere
‒Husk at tjekke for aflysninger og skemaændringer om 

morgenen
‒Som følge af Covid-19 vil en mindre del af undervisningen i 

efteråret 2020 blive afviklet som virtuel undervisning

Skema



‒ Information på www.rhs.dk

‒ Forældremøde onsdag i uge 5 2021

‒ Forældrekonsultation i februar/marts 2021 
for elever under 18 år med særlige 
fokusområder 

‒ Husk at tale med hinanden derhjemme –
også når det bliver svært. 

Hører I ikke fra skolen er det et godt tegn.

Forældrekontakt



‒ Sommerbrev med info om 
skolestart – kommer i e-boks

‒ Første skoledag mandag den 10. 
august. Se nærmere med tid og 
sted i sommerbrevet

‒Guider tager imod og støtter dig 
under introen – naturligvis 
sammen med lærerne

Skolestart



‒ Studievejlederne kan kontaktes – også 
i uge 32 

‒ Følg studielivet på Facebook –
Handelsgymnasiet Roskilde

‒ Vi glæder os til at se jer i august

Afslutning
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