
INFORMATION TIL 
KOMMENDE ELEVER
7. juni 2022



‒ 1100 årselever – et af regionens 
største gymnasier

‒ cirka 90 lærere –
universitetsuddannede med 
erhvervserfaring

‒ 2022 = 16 klasser i 1.g

Generelt om 
Handelsgymnasiet



‒ Klassedannelse af gf-klasser i august

‒ Afventer resultater af eksamener

‒ Afventer også at nogle evt. skal til 
Optagelsesprøver

Frem mod den 8. august 



‒ Et forløb i almen sprogforståelse (AP)

‒ Et forløb i økonomi (ØG)

‒ Valg af studieretning starten af oktober
‒ Start i studieretningsklasserne start november

Tre måneder Grundforløbet



 Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi, 
Afsætning og International økonomi 

 Fagene tones afhængig af Studieretning

 Valgfag

 Alle studieretninger giver adgang til 
videregående uddannelser

Studieretninger



Virksomhed
‒ Virksomhed, økonomi og omverden

‒ Finans

‒ Iværksætteri

‒ Sportsmanagement

‒ IT og business

Samfund
‒ Kommunikation og samfundsøkonomi

‒ Grøn økonomi

International
‒ Verdensklasse
‒ Europaklasse
‒ USA–Kina
‒ IBB og sprog

Studieretninger





‒ AP: Almen sprogforståelse

‒ ØG: Økonomisk grundforløb

‒ Profilfag
‒ Erhvervscase

‒ Studieområdeforløb

syv tværfaglige forløb hen over de tre år
‒ Studieområdeprojekt (SOP) i 3g.

Nye fag



‒ Obl. eksamen i AP og ØG efter 
grundforløbet (uge 43-44) 

‒ Mulig eksamen sommer 2023 i 
Informatik C eller Samfundsfag C. 

‒ Standpunktskarakter til foråret i 
afsluttende fag

‒ Årskarakter ved årets afslutning

‒ Karakterfritagelse – generelt undtagen 
for afsluttende fag

Eksamen og karakterer



Studieliv og 
skolearbejde



‒ Forventninger, spænding og nervøsitet

‒ Personlig og faglig udvikling

‒ Nye mennesker og venskaber   

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



Mestringscirklen – Dorthe Ågård



‒ 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, lektier 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!

‒ Studievejledere og læsevejledere er klar til at 
hjælpe

‒ Fravær behandles individuelt 

Lidt svært



Studieliv og gode 
venner





‒ Elevrådet

‒ Fredagscafé

‒ Festudvalget
‒ Eventudvalg

‒ Derudover frivillige klubber: 
finansieringsklub og 
iværksætterklub

Elevudvalg





‒Studierejserne er både sociale og faglige. 
Det er undervisning ude i verden, så alle 
skal med.
‒Prisen for rejser varierer – se rhs.dk
‒ Indbetaling sker 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



‒ Computeren er et arbejdsredskab på 
lige fod med blyanten

‒ Bruges i alle fag – lukkes og lægges 
væk, når læreren beder om det 

‒ Evt. ny computer? Tænk på brug af 
E-bøger – Ikke for lille skærm

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

Digital dannelse



‒Skemaet vil 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

Skema



‒ Information på www.rhs.dk

‒ Forældremøde torsdag d. 24. nov., 2022

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

‒ Mindre kontakt end i folkeskolen

Forældrekontakt



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

‒ Første skoledag mandag den 8. 
august. Se nærmere med tid og 
sted i sommerbrevet

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

Skolestart



‒ 8. august – Første dag efter sommerferien
‒ 12. august: Fredagscafe
‒ 24. august: Idrætsdag
‒ 2. september: Fredagscafe
‒ 16. september: Introfest
‒ 3. oktober: Valg af studieretning
‒ 17. til 21. oktober: Efterårsferie
‒ 24. oktober til 2. november: Obl. grundforløbseksamener
‒ 3. november: Start i Studieretningsklasser
‒ 21. december: Sidste skoledag inden juleferie

Kalender



‒ Studievejlederne kan kontaktes – også i uge 32 

‒ Følg studielivet på Facebook – Roskilde Handelsskole

‒ Primært på Instagram roskilde_handelsskole

‒ Vi glæder os til at se jer i august

Afslutning
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