Klar til at vælge et gymnasium hvor du kan blive student?
Så kan du godt glæde dig.
Ringkøbing Gymnasium er et mindre gymnasium med et fantastisk
studiemiljø. Her engagerer elever og lærere sig i undervisningen
og hinanden - og vi dyrker fællesskabet fordi vi ved at det
udvikler os individuelt.
Som elev får du plads og mulighed for at udvikle dig. Menneskeligt, fagligt og socialt. Vi skubber til dine ambitioner, holder
gnisten i live med introforløb, studieture, events og fester.
I mere end 40 år har vi udviklet studenter og udbyder i dag
en række kompetencegivende studieretninger inden for
de 4 hovedområder: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik -og tilbyder hvert år en lang række
valg-fag som eksempelvis erhvervsøkonomi, design og
arkitektur, psykologi, filosofi, latin og idræt.
Vi glæder os til at møde dig.
Lars Roesen
Rektor

Velkommen til det lille
gymnasium hvor vi har
store tanker om hinanden.

UNDERVISNING I ØJENHØJDE
Vores lærere brænder for at dele deres viden - og de går gerne langt for
at du forstår hvorfor det er vigtigt og hvordan du skal bruge det.

Med en studentereksamen
åbner du døren til din fremtid.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Ingen får succes alene. Derfor dyrker vi samarbejdet. Det gør

Dyrk dit talent.

potentialet større og styrker dine evner til at kommunikere.

Uanset om du ved præcis hvad du vil arbejde med eller om du er lidt i tvivl
om hvad din fremtid skal handle om, så er STX en god start. Med en studentereksamen får du nemlig en bred viden om mange ting og mulighed for at dyrke
dit talent. På Ringkøbing Gymnasium kan du vælge mellem 12 studieretninger,
blive en del af et helt unikt fællesskab og få mulighed for at prøve dig selv af.
Et godt fundament for din videre uddannelse – uanset hvad du vil være.

POWER TO THE MIND

”Koblingen mellem teori og
praksis, samt muligheden
for at arbejde med den
grønne omstilling, var
grunden til at jeg valgte
maskinmesterstudiet”

Gymnastik, volley, basket, dans og fodbold er meget mere end bare idræt.
Det er fællesskab på den sjove måde - og ny energi til hjernen.

Henrik H. B. Clausen
Student fra 2016

Viden.

Vi tror på dig og gør hvad vi kan for at du lærer bedst. Kom
og byg videre på det, du brænder for, uanset om det er samfund, matematik, sprog, sport eller noget helt andet.

Venner.

Meget mere
end bare en
uddannelse.

Vi kender og respekterer hinanden, for dem vi er. På tværs af
klasser og årgange - og mellem lærere og elever. Gymnasiet
handler nemlig også om at have det sjovt og erobre livet.

Verden.

Vi bringer hele verden ind i undervisningen, tager på studierejser og får besøg af internationale studenter. Jo større
udsyn du har, jo bedre er du rustet til verden bagefter.

Elevråd.
Musicals.
Fester.
Studieture.

Det er dit talent og din
passion, der viser vejen.

Studieretninger
De første tre måneder introducerer vi dig til arbejdsmetoder og de forskellige fag, så du senere kan vælge
din studieretning der starter i begyndelsen af november. Fra starten skal du derfor kun vælge Billedkunst,
Design og arkitektur eller Musik – samt dit andet
fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk).
Når du starter på RG, får du god tid til at lære skolen, fagene og de andre elever i 1.g at kende. Så har
du et godt udgangspunkt for at tage en beslutning
om hvilken studieretning du ønsker.

Science

Int. kommunikation

Her kan du du vælge mellem tre linjer:
1) Matematik A - Fysk B - Kemi B,
2) Matematik A - Fysk A - Kemi B
3) Matematik A - Fysk B - Kemi A

Int. kommunikation

- giver dig færdigheder i matematik og naturvidenskab.
Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for
vores samfund.

Science Life

- giver dig færdigheder i matematik og naturvidenskab.
Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for
vores samfund. (Biologi A – Kemi B)

- giver dig færdigheder i tysk og engelsk. Du får også mulighed
for at koble din viden om kultur og litteratur med din forståelse
for samfundsforhold. (Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B)

- giver dig sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også
viden om disse sprogområders kultur og litteratur.
Her kan du du vælge mellem tre linjer:
1) Engelsk A - Fransk A - Tysk B,
2) Engelsk A - Spansk A - Tysk B
3) Engelsk A - Spansk A - Fransk A

Hvilket 2. sprog har du lyst til?
Samfund og økonomi

- giver dig færdigheder i at analysere samfundsforhold. Du får
også viden om politik, økonomi og andre samfundsmæssige
emner.
Her kan du du vælge mellem to linjer:
1) Samfundsfag A - Matematik A
2) Samfundsfag A - Engelsk A

Musik

- giver dig færdigheder i at arbejde med, analysere
og spille musik.
Her kan du du vælge mellem to linjer:
1) Musik A - Matematik A
2) Musik A - Engelsk A

Uanset hvilken studieretning du vælger, skal du vælge et
2. sprog. Du kan vælge at fortsætte med tysk (B-niveau,
som kan hæves til A-niveau) - eller du kan vælge et nyt
begyndersprog.

Engelsk A

Engelsk er den globale tidsalders sprog. Ingen kan begå sig
på noget niveau i uddannelsessystemet – og heller ikke i
dagligdagen – uden et godt kendskab til engelsk.

Prøv noget nyt eller skru op
for det, du elsker mest.

Valgfag
- er ikke bare valgfag. Det er fantastiske
muligheder for at blive klogere på nye ting - også
om sig selv. Mærk efter og vælg det, der gør dig
bedre til din passion eller prøv noget helt nyt.
Måske finder du ud af at du har skjulte talenter
for kemi eller musik. Husk at ny viden altid er
værdifuld - også selv om du ikke helt ved
hvad du skal bruge den til endnu.

Fysik B/A

Fysik giver dig redskaber til at udvikle og stimulere din nysgerrighed og kreativitet med henblik på forståelse af fysiske
fænomener og deres betydning for hverdagen.

Kemi B/A

Arbejdet med kemi giver dig en forståelse af, at kemisk viden
kan anvendes til gavn for mennesker og natur, men også at
uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø.

Matematik B/A

Matematik er uundværlig i mange andre fagområder som
naturvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab og er
samtidig en væsentlig del af hverdagen.

Tysk A

I tysk A lærer du at bevæge dig frit i forskellige kommunikationssituationer og oparbejde et sprogligt overskud. Målet
er, at du både skriftligt og mundtligt kan formulere dig
nuanceret, sammenhængende og varieret.

Billedkunst B

Billedkunst B bygger videre på den viden, man har erhvervet i
billedkunst C-undervisningen. Her får du et dybere og bredere
overblik over kunstens væsen og betydning for mennesket og
samfundet.

Biologi B

I Biologi B gennemgår vi emner som mikrobiologi (virus og
bakterier), genetik, evolutionsteori (udviklingen af arter,
teorier om livets opståen) og forskellige økologiske emner.

Idræt B

Idræt B er for dig, der gerne vil længere ned i idrætten.

Musik B

Du skal ikke have særlige forudsætninger for at vælge musik B.
Alle kan være med, uanset hvad man kan og har lært i forvejen,
lidt eller meget. En stor del af undervisningen er at synge og
spille sammen med klassen, i bands, i kor og som solist.

Latin C

Latin vælges af elever, som er interesserede i sprog og kultur.
Vi læser originaltekster i latin og kan læse gode og sjove
litterære, filosofiske og politiske eller videnskabelige tekster
fra fx middelalderen.

Naturgeografi B

Naturgeografi skal give dig en naturvidenskabelig forståelse
for de mange naturoplevelser og miljøproblemer, du møder
som beboer på denne planet.

Psykologi C

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser,
tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og
under givne livsomstændigheder.

Design og arkitektur C

I faget Design og arkitektur arbejder vi med forskellige
designprodukter samt arkitektur. Faget har fokus på designprocessen, hvilket betyder, at faget først og fremmest baserer
sig på projekter, der integrerer praktisk og teoretisk arbejde.

Samfundsfag B

I samfundsfag på b-niveau tager vi udgangspunkt i en række
aktuelle samfundsfaglige problemstillinger, som vi forsøger
at forklare og finde løsninger på ved hjælp af begreber og
teorier fra de tre discipliner; økonomi, sociologi og politik.
Det kan f.eks. være fattige børn, en velfærdsstat under pres.

Erhvervsøkonomi C

I faget erhvervsøkonomi arbejder vi med innovation, iværksætteri og virksomhedsdrift.

Filosofi C

Filosofi, der på græsk betyder ”kærlighed til viden”, giver
ikke færdige svar på alt, men faget lærer dig at stille en
række relevante spørgsmål til dig selv og din omverden.

Undervisning.
Træning.
Hygge.

Har du spørgsmål, så
skriv til os på chatten
www.rkbgym.dk

Vasevej 24, 6950 Ringkøbing. 96 74 34 00. post@rkbgym.dk

