
Grundfortælling Ringkjøbing Gymnasium 
Med afsæt i grundfortællingen vil vi: 

 Øge det årlige optag fra 98 til 112 elever - gerne med flere drenge 

 Styrke en troværdig og konsistent position med klare budskaber   

 Inspirere og kvalitetssikre vores markedsføringsindsatser 

 

Ambition 

På trods af faldende ungdomsårgange og udfordringer i demografien vil Ringkjøbing Gymnasium øge optaget af 

elever. Derudover er det en ambition at tilnærme sig en mere ligelig kønsfordeling. Det er også en ambition at 

fastholde et image om høj faglighed og samtidig blive mere kendte for et godt studiemiljø og for at bringe verden ind i 

undervisningen. 

 

Ønsket position 

Ringkjøbing Gymnasium er kendt som et godt og trygt gymnasium med fokus på nærhed og tillid. Det er et sted, hvor 

de fleste kender hinanden, og hvor det er let at skabe og dyrke venskaber. Det er et sted, hvor der er plads til 

forskellighed – også i interesser. Der er fx gode muligheder for at dyrke sport, musik eller andre kreative fag. 

Ringkjøbing Gymnasium har et højt fagligt niveau og er blandt de gymnasier med den højeste løfteevne, hvilket kan 

hænge sammen med, at lærerne både er dygtige til deres fag og brænder for at gøre den enkelte elev så dygtig som 

muligt. Undervisningen er relevant og med til at ruste de unge til livet og et globalt arbejdsmarked.  

 

DNA´er  

Viden 

Du bygger oven på den viden, du har og finder ind til det, du brænder for, uanset om det er samfund, matematik, 

sprog, sport, andre kreative fag eller noget helt sjette. Du får lærere, der tror på dig, forstår hvordan du lærer bedst og 

evner at gøre selv det tørreste stof interessant. Der er et højt fagligt niveau, en naturlig nysgerrighed og plads til 

fordybelse. Ringkjøbing Gymnasium gør dig så dygtig som muligt.  

 

Venner 

Vi kender og respekterer hinanden, for dem vi er. Det er trygt og nært, og der er venskaber på tværs af klasser og 

årgange. Du vil opleve en god kontakt mellem lærere og elever. Fester og arrangementer prioriteres højt, så vi lærer 

hinanden at kende på mange forskellige måder. Gymnasiet handler også om at have det sjovt og finde sin vej i livet.  

 

Verden 

Vi bringer Danmark og verden ind i undervisningen i form af relevant og aktuel undervisning, der gør dig klar til et 

globalt arbejdsmarked. Studieture, udveksling og besøg af internationale studenter er også en del af at blive klar til et 

globalt arbejdsmarked med forskellige sprog og kulturer.  

 

Otte drivere 

 Lær på den måde, der passer til dig  

 Få dygtige lærere, der interesserer sig for dig 

 Kombiner sport og kreative fag med det boglige 

 Gå på et trygt og nært gymnasium 

 Få venner og oplev et stærkt fællesskab  

 Få undervisning, der er relevant i forhold til samfundet og verden  

 Kom på studieture og oplev verden  

 Få mange valgmuligheder – både nu og senere 
  



Tag verden med storm  

Godmorgen – det genlyder af hilsner fra medstuderende, lærere og andre, du møder på gangen. Det føles godt, at alle 

kender dit navn. Der dufter af skolens kendte cookies, og et par håndværkere er i gang med at shine skolen op. Her er 

godt og rart at være. Her er liv og en hjemlig følelse.  

 

Du var i sin tid i tvivl om, hvilket gymnasium du skulle vælge, men du har aldrig fortrudt, at du valgte Ringkjøbing 

Gymnasium. Dine lærere er mennesker, der er til at snakke med, og de går op i, om du lærer noget. Din lærer er 

mange gange blevet hængende i frikvarteret, når du har haft spørgsmål, og hun var også med til at hjælpe dig videre, 

da du mistede din farmor. Lærerne her er dygtige til deres fag, men endnu vigtigere giver de dig lyst til at gøre dit 

bedste – både fagligt og personligt.  

 

Fransk er næste fag på skemaet. Det er nyt og sjovt. Udover at lære et sprog får du en forståelse for en anden kultur 

og et samfund med andre traditioner og politiske dagsordener. Sådan er det også i andre fag. I går talte I om 

vælgeradfærd, og om hvordan og hvorfor Trump blev præsident. I sidste uge havde I en projektuge med fokus på FN’s 

verdensmål, for nogle måneder siden byggede I et økosystem, og i idræt slår du dine personlige rekorder. Selvom 

mange tror, du mest er boglig, så finder du en del af din energi i din sport og andre kreative fag.  

 

Om lidt er der frokost i fællesarealet, hvor alle elever sidder sammen. Du skal lige nå at fange Martin og høre, hvor 

han skal hen på studietur. Din klasse skal til Rom. Det er SÅ lækkert. Da du forsøger at spotte ham, lyser en lilla 

hjemmestrikket trøje op, et par nørdet sko kommer til syne under bordet og en pige fra 1.g har fået en modig frisure. 

Du smiler. I ser ud på alle måder, og det er i orden – faktisk en kvalitet, synes du.  

 

I snart tre år har du haft din hverdag på Ringkjøbing Gymnasium. Du vil huske det som tre gode og vigtige år med 

viden, venner og et nyt syn på verden. Du er vokset både fagligt og personligt, og du har lært at gå analytisk til 

komplekse problemstillinger. Du er klar. Verden kan komme an – du tager den med storm. 

 

 

 

 


