FIND DIN HUE

- en del af

AAR HUS C

|

TILST

|

VIBY

|

SKA N D E R B O R G

VELKOMMEN
TIL ET STÆRKT
FÆLLESSKAB
▪ SELVSTÆNDIGHED OG SAMARBEJDE
▪ UDSYN OG UDVIKLING
▪ MULIGHEDER OG MANGFOLDIGHED

Indhold:

S.3
S.4
S.6
S.8
S.10
S.12
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19

Indledning
Fem huer
Studieretninger
HF, IB og EUX
Bio
Science
Tech
Media
Samfund
Sprog og kultur
HF fagpakker
IB

S.20
S.22
S.23
S.24
S.28
S.30
S.32
S.34
S.36
S.38
S.39

EUX
Obligatoriske fag
Valgfag
Teknologi og
teknikfag
Fire adresser
Aarhus C
Tilst
Viby
Skanderborg
Lektiecafé og støtte
De fede år

Uanset om du er kommende elev eller bare almindeligt nysgerrig, er
du mere end velkommen til at bladre igennem vores gymnasiebrochure.
Heri finder du studieretninger, skoleprofiler og meget andet.
FRITID OG FEST

MAN MÅ BRÆNDE, FØR MAN TÆNDER

Det er ikke kun fysik eller filosofi, du kommer til at huske din
gymnasietid for. Det er også fest og farver. På AARHUS GYMNASIUM har vi selvfølgelig sport, fredagscaféer, fester, koncerter, kunstneriske aktiviteter, galla, konkurrencer og studieture. Og det bedste ved det hele er: Du oplever det sammen
med dine nye venner.

Vores undervisere brænder for deres fag, og netop deres passion er gnisten, der tænder videbegæret hos vores elever.
Vi lover ikke, at du kommer til at elske alle fag, men vi garanterer høj faglighed og engagement i alle timerne.

SÆT DAGSORDENEN
På AARHUS GYMNASIUM er du inviteret til at sidde med ved
beslutningsbordet; elevinddragelse er nøglen til en sammenhængende skole. I Tilst var eleverne med til at bestemme
både form og indhold i den seneste tilbygning, mens Anna fra
Aarhus C stablede en indsamling til fordel for kvinder i Somalia på benene. Vi inddrager eleverne og involverer os i deres
liv og drømme.

DET STORE FÆLLESSKAB – DE MANGE MULIGHEDER

Følg os på Facebook
eller Instagram
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INSTAGRAM
@aarhusgymnasium_c
@aarhusgymnasium_tilst
@aarhusgymnasium_viby
@tekniskgymnasium_skanderborg

aarhusgym.dk

Samlet tilbyder AARHUS GYMNASIUM kommunens største
udvalg af studieretninger, de største fester, de fleste elevudvalg og meget mere. Samtidig er vi en del af AARHUS
TECH-familien, hvilket giver os adgang til en lang række
toptunede værksteder, som vores undervisere kan benytte i
undervisningen. På AARHUS GYMNASIUM bliver du del af det
lokale fællesskab og medlem af den store familie.

Samtidig har vores undervisere blik for den enkelte elev. Så uanset hvor du placerer dig fagligt, planlægger vi undervisningen, så
den også rammer dit niveau. Har du brug for ekstra støtte, står
vores studievejledere klar, ligesom vores undervisere har ekstra
udfordringer til de bogligt stærke. Vi lykkes først, når du lykkes.

FIRE GYMNASIER – ÉT KVALITETSSTEMPEL
AARHUS GYMNASIUM består af fire gymnasier, der med
hver sin profil tilbyder unikke studiemiljøer og skarpe faglige
profiler. Derfor ved vi også, at du hos os både finder huen og
gymnasiet, der passer netop dig.
På tværs af gymnasierne fokuserer vi på faglig fordybelse, relationer og verden omkring os. Det er AARHUS GYMNASIUM’s
blåstempling og din garanti for tre gode år.
Ja, i virkeligheden rækker vores fokus længere end dine tre år
hos os. Gennem vores praksisnære undervisning og udviklende
studiemiljø styrker vi både dine karrieremuligheder og din
dannelse som menneske.
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FLEST
HUER
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HF er en virkelighedsnær 2-årig uddannelse baseret på aktuelle
cases og problemstillinger. Den retter sig især mod korte og
mellemlange uddannelser til eksempelvis pædagog, politibetjent eller sygeplejerske. På HF har du fag som dansk,
engelsk, matematik, kultur- og samfundsfag samt naturvidenskabelige fag. I løbet af det første år vælger du en fagpakke,
som peger i retning af de videregående uddannelser, du
kunne være interesseret i. Får du lyst til at fortsætte på en
lang videregående uddannelse på universitetet, kan det godt
lade sig gøre ved at supplere med ekstra fag.

HF-eksamen er en 2-årig
gymnasial, studieforberedende uddannelse med en bred almen fagpakke.

Du kan læse HF på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

STX giver dig en solid adgangsbillet til de videregående
uddannelser. Du får fag som dansk, historie, oldtidskundskab,
religion og samfundsfag. Du har også sprog, naturvidenskab,
idræt og kunstneriske fag.

STX
STX er en 3-årig gymnasial og
studieforberedende uddannelse med vægt
på en bred række af almene fag.

IB Diploma Programme (IB) er til dig, der ønsker en international ungdomsuddannelse. IB, der foregår på engelsk, er den
bredest anerkendte internationale gymnasiale uddannelse. Hvis
ikke du er vant til at blive undervist på engelsk, begynder du
på den et-årige pre-IB, hvor du bliver forberedt sprogligt og
fagligt til IB-uddannelsen, som tager to år.

Herudover vælger du en studieretning, der gør din uddannelse
særligt stærk på de områder, der interesserer dig. Retningen
kan være naturvidenskabelig, sproglig, samfundsfaglig eller
musikalsk. STX begynder med et grundforløb på 12 uger, hvor
du bliver introduceret til fagene på de forskellige studieretninger.
Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppe
arbejde, projektopgaver og selvstændigt arbejde med større
opgaver. STX kræver både mundtligt og skriftligt arbejde, og
du skal desuden gå til eksamener og bruge tid på lektier.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppe
arbejde, projektarbejde og individuelle skriftlige opgaver.
Du skal til eksamen i alle fag, og det er kun eksamenskaraktererne, der tæller. På det sidste år er en af eksamenerne en
større skriftlig opgave.

IB - International Baccalaureate
Den internationale studentereksamen

Du får fag inden for områder som sprog, samfundsfag, natur
videnskab og kunst. Du møder unge fra hele verden, der, lige
som dig, er ambitiøse og drømmer om at lære endnu mere.
På IB-uddannelsen gennemgår du en stor faglig og personlig
udvikling, så du kan begå dig i hele verden. Med en IB får du
både adgang til universiteter i og uden for Danmark – du kan
roligt tænke langt og stort!
Du kan læse IB på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

Du kan læse STX på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C og Tilst.

Du får fag som dansk, engelsk, samfund, matematik, kemi,
fysik og biologi, men derudover møder du nye, obligatoriske
fag - teknik og teknologi. Ud over de obligatoriske fag vælger
du en studieretning, der gør din uddannelse særlig stærk på de
områder, der interesserer dig. Retningen kan være naturvidenskabelig, IT og kommunikation eller med fokus på teknologi.
HTX begynder med et grundforløb på 12 uger, hvor du bliver
introduceret til fagene på de forskellige studieretninger.

HTX
HTX er en 3-årig gymnasial og
studieforberedende uddannelse, hvor der er
fokus på teknologiske og naturvidenskabelige
fag kombineret med almene fag.

Du kommer til at arbejde med projekter i teams, hvor du
bliver dygtigere til dine fag samtidig med, at du lærer at
samarbejde, planlægge og at have overblik. Du arbejder med
produktudvikling fra idé til færdigt produkt og lærer at tænke
innovativt og finde kreative løsninger. Undervisningen varierer mellem projektarbejde, klasseundervisning og praktisk og
eksperimentelt arbejde i værksteder og laboratorier.
Du kan læse HTX på alle fire adresser.
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EUX
EUX er en 4-5-årig gymnasial
uddannelse. Du skal vælge EUX,
hvis du er god med hænderne og glad
for de boglige fag.

Her får du én hue, to uddannelser og flest muligheder. EUX
kombinerer nemlig en studenterhue med en erhvervsuddannelse, og derfor kaldes EUX for en erhvervsfaglig studenter
eksamen. Du bliver altså udlært inden for et praktisk fag,
mens du læser en studentereksamen. Da du både skal igennem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen, tager
EUX-uddannelsen længere tid end en almindelig gymnasial
uddannelse. Du skal være indstillet på en 4-5-årig skoleperiode,
hvor du skifter mellem skole- og praktikophold. Det kræver gåpå-mod, men udbyttet er stort.
De praktiske fag har du i AARHUS TECH’s lækre værksteder,
mens du læser de boglige på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.
Her bliver du en del af et stærkt elevfællesskab.

Find din studieretning,
fagpakke eller uddannelse

Aarhus’ største udbud af

STUDIERE TNINGER
Vi er både stolte af og glade for vores store
udbud af studieretninger. Vi har med garanti
også én, der matcher dine interesser.
Vejen til en studieretning kan gå mange veje. Nogen ved fra
første skoledag, hvilken de vil vælge. Andre tuner sig ind i løbet
af grundforløbet. Uanset, hvor langt du er i processen, skal du
først vælge din studieretning når grundforløbet slutter.
I grundforløbet, som kører fra skolestart frem til begyndelsen
af november, bliver du præsenteret nærmere for studieretningerne og for studieretningsfagene, så du er godt rustet til
at vælge den rigtige studieretning i løbet af oktober måned.
Når du vælger studieretning, skal du tænke over, hvor du har
dine interesser og dine fagligt stærke sider. Det er det bedste
udgangspunkt for et rigtigt valg.
En studieretning består af 2-3 fag (studieretningsfag), der
arbejder særligt godt sammen, så dit faglige udbytte bliver så
godt som muligt.

STX

6

HTX

Bio

Media

BIOLOGI A, IDRÆT B
BIOLOGI A, KEMI B
BIOTEKNOLOGI A, IDRÆT B
BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A
BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A, FYSIK B
BIOTEKNOLOGI A, SAMFUNDSFAG B

A,
A,
A,
A,

Samfund
SAMFUNDSFAG A, ENGELSK A
SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK A

Science
MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK

KOMMUNIKATION/IT A, DESIGN B
KOMMUNIKATION/IT A, PROGRAMMERING B
KOMMUNIKATION/IT A, SAMFUNDSFAG B

FYSIK B, KEMI B
FYSIK A
KEMI A
PROGRAMMERING B

Tech

Sprog og kultur
MUSIK A, ENGELSK A
ENGELSK A, TYSK A/B ELLER FRANSK A/B, SPANSK A
ENGELSK A, SAMFUNDSFAG B, TYSK A ELLER FRANSK A

TEKNOLOGI A, DESIGN B
TEKNOLOGI A, SAMFUNDSFAG B

7

...endnu flere muligheder!
DEN VIRKELIGHEDSNÆRE VEJ TIL
V IDEREGÅENDE UDDANNELSE

DEN BREDEST INTERNATIONALE GYMNASIALE
UDDANNELSE

Den lyseblå hue åbner dine øjne for verden – og døren til en
verden af muligheder. Drømmer du om at blive pædagog,
politibetjent, sygeplejerske, laborant eller noget helt femte,
så er HF et godt valg.

På IB sammensætter du din uddannelse efter interesse og
drømme for fremtiden. Vi inddeler vores fag i seks grupper.
Du vælger et fag fra grupperne 1-5. Det sjette fag vælger du
enten fra gruppe 6 eller fra grupperne 1-4.

Når du vælger en fagpakke, sætter du retning på din uddannelse og kommer tættere på dine drømme. Det er nemlig
fagpakken, der målretter din HF til den uddannelse eller profession, du ønsker dig. I kombination med dine valgfag skaber
din fagpakke for alvor en tydelig profil på din uddannelse.

Det giver dig frihed og mulighed for at sammensætte en uddannelse, der flugter med dine drømme.

FAGLÆRT OG STUDENT
Når du har færdiggjort din EUX, står du allerede med gode
kort på hånden og kan som faglært træde direkte ind på
arbejdsmarkedet. Du kan også læse videre, og her har dit valg
af erhvervsuddannelse betydning for, hvilket uddannelses
katalog du får adgang til.

Se de seks grupper herunder og læs mere på side 19.

Vi tilbyder følgende HF fagpakker:

HF fagpakker
ARABISK B, ERHVERVSØKONOMI C
SAMFUNDSFAG B, PSYKOLOGI C
MATEMATIK B, BIOLOGI B
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IB
LANGUAGE AND LITERATURE
LANGUAGE ACQUISITION
INDIVIDUALS AND SOCIETIES
EXPERIMENTAL SCIENCES
MATHEMATICS
THE ARTS

EUX
EUX ANLÆGSSTRUKTØR
EUX BAGER
EUX BROLÆGGER
EUX BYGNINGSMALER
EUX BYGNINGSSNEDKER
EUX BYGNINGSSTRUKTØR
EUX DATATEKNIKER, INFRASTRUKTUR
EUX DATATEKNIKER, PROGRAMMERING
EUX ELEKTRIKER
EUX ELEKTRONIKFAGTEKNIKER
EUX ERNÆRINGSASSISTENT
EUX GASTRONOM, KOK
EUX GASTRONOM,
SMØRREBRØD OG CATERING
EUX INDUSTRITEKNIKER, MASKIN
EUX KLEJNSMED
EUX KONDITOR
EUX MASKINSNEDKER
EUX MURER
EUX MØBELSNEDKER
EUX ORGELBYGGER

EUX
EUX
EUX
EUX
EUX

PERSONVOGNSMEKANIKER
RUSTFAST SMED
TJENER
TØMRER
VVS-ENERGISPECIALIST

9

BIO
studieretninger
BIOTEKNOLOGI A
IDRÆT B

HTX

BIOTEKNOLOGI A
MATEMATIK A

HTX

BIOTEKNOLOGI A
SAMFUNDSFAG B

HTX
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Studieretningen henvender sig til dig, som er interesseret i
bioteknologi og idræt og sammenhængen mellem dem. Bioteknologi og idræt optræder som et sammenhængende fag,
hvor du arbejder med emner som genteknologi og bioteknologiske produktionsmetoder. Fx får du styr på, hvad der skal
til for, at kroppen kan præstere i diverse former for idræt.

BIOTEKNOLOGI A
MATEMATIK A
FYSIK B

Måske drømmer du om at blive molekylærbiolog, bioprocesingeniør, medicinalkemiker eller arbejde med nanoteknologi?
Bioteknologi anvendes i dag inden for mange områder: Sundhed, fødevarer og produktion. Du kommer til at arbejde med
naturvidenskabelig teori og overføre den til praksis gennem
forsøg, målinger og analyser. I matematik arbejder du blandt
andet med, hvordan man ved hjælp af statistik kan identificere
en person ud fra en DNA-profil.

BIOLOGI A
KEMI B

Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som
overføres til praksis gennem forsøg, målinger, analyser m.m.
I samfundsfag kommer du til at arbejde med de etiske og
lovmæssige problemstillinger ved bioteknologiens brug i hverdagen. Bioteknologi anvendes i dag inden for områder som fx
sundhed, fødevarer og produktion. I bioteknologi arbejder vi
med enzymer, som vi bruger til at fremstille en DNA-profil.
Vi arbejder også med apparatur til måling af fx alkoholproduktion og effekten af miljøgifte.

BIOLOGI A
IDRÆT B

STX

STX

STX

Synes du, at det er sjovt at arbejde med reagensglas, kolber og pipetter?
Finder du det interessant at lave forsøg med bakterier, smådyr og planter?
Og kan du se dig selv som fx læge, tandlæge eller ingeniør? Eller måske som
farmaceut, laborant eller bioanalytiker?
Denne studieretning er for dig, der har lyst til at lære om eksempelvis fremstilling af medicin, diagnosticering af sygdomme, gen- og stamcelleterapi,
DNA-profiler, kunstige organer og vacciner.

Er du nysgerrig, og har du lyst til at arbejde i et laboratorium? Er du interesseret
i sundhed, natur og miljø? Kan du lide frisk luft, og vil du gerne vide mere om
dig selv som menneske og kroppens fysiologi? Og måske læse fx biologi,
medicin eller til tandlæge på universitetet?
I studieretningen indgår de bærende fag biologi og kemi naturligt i tværfagligt samarbejde, og tilsammen giver denne studieretning en fantastisk mulighed for at arbejde med kemiske stoffer og levende organismer.

Er du et aktivt sportsmenneske, der også interesserer dig for kroppens opbygning og muligheder? Har du lyst til at prøve dig af på sportsbanen og arbejde
videre med dine resultater i laboratoriet?
Studieretningen er bygget op omkring studieretningsfagene biologi A og idræt B,
der arbejder tæt sammen omkring mennesket og naturens sammenhænge.
I idræt fokuserer vi på mennesket i bevægelse, mens vi i biologi fokuserer på
kroppens fysiologi og ernæring.
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SCIENCE

studieretninger
MATEMATIK A,
FYSIK B,
KEMI B

STX

MATEMATIK A
FYSIK A

HTX
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Er du nysgerrig efter at forstå, hvordan verden er skruet sammen? Brænder du for at undersøge og eksperimentere med
små og store dele inden for naturvidenskaben? Og drømmer
du om et job som fx læge, ingeniør, kemiker, tandlæge, farmaceut, sygeplejerske, laborant, biotekniker eller lærer?
Studieretningen styrker din forståelse for detaljens vigtighed.
Vi opøver dine evner, så din argumentation altid flugter med
naturvidenskabens normer for præcision og systematik. Du lærer at bruge fysik og kemi til at forstå, hvordan verden fungerer
– lige fra regnbuer og klimaproblemer til musikinstrumenter.

Når du opstiller og afprøver naturvidenskabelige modeller, skal
du ofte trække på både matematik og fysik. Du kommer til at
arbejde både teoretisk og praktisk: Fx indhenter du måledata
via besøg på en vindmølle og bearbejder dem teoretisk derhjemme. I matematik løser du så opgaver om beskrivelsen af
møllevingen. Projektopgaverne handler om virkeligheden:
Du kan fx bestemme en afstand, der kan beskrives med matematikken eller kraftpåvirkningen på en konstruktionsdel, der
kan findes ud fra kendskabet til Newtons love.

MATEMATIK A
KEMI A

HTX

MATEMATIK A
PROGRAMMERING B

HTX

Måske drømmer du om at blive læge, kemiingeniør, farmaceut
eller at arbejde med nanoteknologi. Studieretningen handler
om sammenhængen mellem matematik og kemi. Du kommer
til at arbejde med naturvidenskabelig teori, som kan overføres til praksis gennem forsøg, målinger og analyser. Vi bruger
matematiske modeller til at beskrive fx bakteriers vækst og
enzymers funktion. Og vi arbejder med apparatur til måling af
forskellige kemiske reaktioner.

Søger du dybere forklaringer på de naturvidenskabelige
spørgsmål, du støder på? Og har du lyst til at arbejde med IT
og programmering? Her kommer du til at forstå naturvidenskabelige og teknologiske teorier i dybden, og du kommer til
at arbejde hands-on med at lave programmer, som efterligner
virkeligheden ved hjælp af matematiske formler og grafik;
akkurat som man ser det i en flysimulator. Vi besøger relevante virksomheder og opstiller vores egne forsøg.
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MEDIA

TECH

studieretninger
KOMMUNIKATION/IT A
DESIGN B

HTX

Kunne du tænke dig at lære om digital kommunikation og
produktdesign? Når man designer en bygning i dag, bruger
man digitale visualiseringer. Du kommer til at arbejde med
3D-programmer og billeder, grafik og design. Du kommer fx
til at lave en app eller programmere en webshop.

studieretninger
TEKNOLOGI A
DESIGN B

HTX

TEKNOLOGI A
SAMFUNDSFAG B

HTX
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Vi går i dybden med teknologiske problemstillinger og producerer moderne, industrielle produkter. Fx kan du få stillet en
opgave, der lyder: ”Hvordan designes en stol til studerende og
deres kollegieværelse, som også kan bruges som bord?” eller
”hvordan kan intelligent tøj udvikles til anvendelse i idrættens
verden?”. Du får styrket dine forudsætninger for at arbejde
med teknologi, design, handel, innovation og egen virksomhed.

KOMMUNIKATION/IT A
PROGRAMMERING B

Har du lyst til at gå i dybden med teknologiske problemstillinger og de samfundsmæssige konsekvenser af den teknologiske udvikling? Du får også indsigt i samfundskravene for en
moderne virksomhed, der skal begå sig på et globalt marked.
En opgave kunne lyde: ”Hvordan sikres bæredygtig produktion af møbler?”. Du kan selv vælge teknikker, dimensioner
og materialer til de produkter, du fremstiller, og du lærer at
forstå konsekvenserne af dine valg.

KOMMUNIKATION/IT A
SAMFUNDSFAG B

HTX

HTX

Er du interesseret i digital kommunikation og har mod på at
lære at programmere? Du kommer til at arbejde med billeder,
grafik og design på fx en hjemmeside eller i et computerspil.
Du lærer at programmere en teknisk løsning, så den rammer
en bestemt målgruppe lige i maven. Du kan fx programmere
digitale produkter til en musikfestival eller en infostander.

Er du interesseret i digital kommunikation og de samfundsmæssige konsekvenser af den digitale udvikling? Her kommer
du fx til at arbejde med hjemmesider, video, reklamer og
infostandere. Du kommer måske til at lave kampagne for
et politisk parti eller en musikfestival. Det handler om alt fra
foto/video til grafik, reklame og fortælleteknik.
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SAMFUND

Sprog og kultur

studieretninger

SAMFUNDSFAG A
ENGELSK A

STX

SAMFUNDSFAG A
MATEMATIK A

STX

Er du interesseret i samfundsforhold og globalisering? Synes
du, at internationale relationer, kommunikation og kulturmøder
på tværs af landegrænser er både spændende og fascinerende?
Kan du se dig selv arbejde som journalist, markedsøkonom eller med international virksomhedskommunikation?
Studieretningen er for dig, der gerne vil beskæftige dig med engelsk sprog og litteratur og moderne samfundsforhold, samtidig
med at du får en bred forståelse af verden omkring dig.

Er du interesseret i politik og samfundsforhold? Brænder du
for at diskutere dagens politiske begivenheder, og ser du dig
selv som en aktiv spiller i et politisk system? Denne studieretning er et optimalt afsæt for videregående studier inden for
fx økonomi, jura, statskundskab, administration – eller som
socialrådgiver.

studieretninger
MUSIK A
ENGELSK A

STX

ENGELSK A
TYSK A/B ELLER FRANSK A/B
SPANSK A

STX

Du kommer til at beskæftige dig med den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og i resten af verden – herunder
erhvervslivet og dets rolle i samfundet.

Brænder du for musik og ønsket om at udvikle dine kompetencer i et musisk fællesskab? Har du lyst til at fordybe dig i sprog,
kultur og musik – fra Shakespeare til Sia? Og kunne du forestille dig en videregående uddannelse som fx læreruddannelsen,
konservatoriet eller musikvidenskab på universitetet?
Med studieretningen får du indsigt i og forståelse for teoretiske og praktiske dimensioner i både musik- og engelskfaget.
Ud over den almindelige musikundervisning kan du få gratis
soloundervisning på et valgfrit instrument.

Interesserer du dig for sprog og kultur? Vil du gerne blive
bedre til at forstå menneskelige relationer, og kan du lide at
arbejde med grammatik? Kunne du forestille dig fx at læse
videre på universitetet, CBS/BSS eller i udlandet i ét af dine
sprog – eller uddanne dig inden for kommunikation, medier,
reklame eller design?
Her bliver du fortrolig med tre moderne sprog. Du får muligheden for at forstå og tale med over en milliard mennesker på
deres modersmål uden at slå knuder på tungen.

ENGELSK A,
SAMFUNDSFAG B,
TYSK A ELLER FRANSK A

STX

Er du interesseret i sprog, kultur- og samfundsforhold? Er
du nysgerrig på, hvordan vi kommunikerer på tværs af lande
og kulturer – og på sprogenes indbyrdes indflydelse? Kunne
du forestille dig en mellemlang uddannelse som fx lærer
eller måske en universitetsuddannelse inden for kommunikation og medier?
Vores udgangspunkt er, at det både er vigtigt og sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden gennem billeder, film, musik
og meget andet.

16

17

HF fagpakker
Har du kigget dybt i krystalkuglen og kan se dig selv
på en videregående uddannelse på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi? Ja, så er HF den rette
vej for sig. Fagpakkerne retter sig mod forskellige kortere
og mellemlange uddannelser som eksempelvis finans
økonom, socialrådgiver eller bioanalytiker. Er du ikke så
langt i dine overvejelser endnu, følger du blot dine interes
ser og vælger den fagpakke, der matcher dine interesser!

ARABISK B
ERHVERVSØKONOMI C

For dig der gerne vil arbejde med handel, brancheanalyse,
økonomi eller integration. Denne pakke er til dig, som fx er
interesseret i etablering og udvikling af en virksomhed i Danmark eller internationalt. Fagpakken giver dig desuden en
bred viden om kultur, historie og samfundsforhold særligt i
de arabisktalende lande. Undervejs vil der være virksomheds
besøg og samarbejde med virksomheder, der eksporterer
varer til Mellemøsten. Som valgfag kan du eksempelvis vælge
samfundsfag B eller religion B.

IB Diploma
Programme Subjects
For at gennemføre IB Diploma skal du vælge et fag fra hver
af grupperne 1-5 og derefter et sjette fag, der vælges enten
fra gruppe 6 eller fra grupperne 1-4. Al undervisning foregår
på engelsk.

GROUP 1
LANGUAGE AND LITERATURE

GROUP 2
LANGUAGE ACQUISITION

GROUP 3
INDIVIDUALS AND SOCIETIES

SAMFUNDSFAG B
PSYKOLOGI C

MATEMATIK B
BIOLOGI B
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For dig der gerne vil være pædagog, lærer, socialrådgiver,
politibetjent eller lignende. Denne pakke er målrettet til dig,
som er interesseret i dine medmennesker og gerne vil arbejde med børn, unge eller voksne. På andet år vil samfundsfag
og psykologi arbejde sammen om tværfaglige projekt- og
praktikforløb. Samtidig er der plads til, at du selv vælger to
fag. Det kan for eksempel være billedkunst C/B, musik C/B,
religion B eller matematik B.

For dig der gerne vil være sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant eller lignende. Denne pakke er målrettet
til dig, der går op i sundhed og gerne vil vide, hvordan kroppen fungerer. Det vil være naturligt at kombinere fagpakken
med idræt C på første år. Med matematik på B-niveau åbner
der sig mange muligheder for adgang til de videregående uddannelser. Undervejs vil matematik og biologi samarbejde om
tværfaglige projektforløb. Derudover vælger du selv to fag.
Det kan for eksempel være idræt C/B, kemi B eller fysik C.

GROUP 4
EXPERIMENTAL SCIENCES

Danish Literature
English Language and Literature
English Literature
School-Supported Self-Taught
Literature

Danish ab initio
French ab initio
Spanish ab initio
Danish B
English B
German B

Economics
Global Politics
History
Psychology

Biology
Chemistry
Environmental Systems and
Societies (ESS)
Physics

GROUP 5
MATHEMATICS

Mathematics:
Applications and Interpretation
Mathematics:
Analysis and Approaches

GROUP 6
THE ARTS

Music
Visual Arts

Foruden de klassiske fag består IB
Diploma-uddannelsen af tre kerneområder, CAS-programmet, Extended
Essay og TOK.
TOK er en forkortelse for Theory og Knowledge
(videnskabsteori). Også her har vi de akademiske
briller på. Her lærer du at sammenligne, skelne og
forene de akademiske discipliner. Du træner kritisk
tænkning, lærer om videnskabens natur og menneskets måde at opfatte videnskab på.
CAS-programmet er en forkortelse af Creativity,
Activity og Service. CAS-programmet er obligatorisk
og kan kombineres med skolens øvrige tilbud, da du
skal deltage i kreative aktiviteter, udfolde og udfordre dig fysisk og hjælpe andre mennesker gennem
ulønnet, frivilligt arbejde. Gennem programmet styrker du din selvforståelse, dit syn på verden og tiltro
til egne evner.
I dit Extended Essay får du lejlighed til at afprøve de
akademiske discipliner. Du skal lave et mini-forskningsprojekt, hvor du med nye færdigheder analyserer og belyser et selvvalgt emne. Dét forbereder dig
for alvor til livet på en videregående uddannelse.
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EUX

EUX
EUX - TO I ÉN
HVAD ER EUX
Er du afklaret eller fortsat i tvivl? Skal du gå gymnasievejen
eller tage en erhvervsuddannelse? Eller vil du bare have
hele pakken? Med en EUX åbner du de fleste døre. EUX
kombinerer nemlig en studentereksamen med en erhvervsuddannelse. Med en studenterhue i den ene hånd og et
svendebrev i den anden er valget frit: er det tid til at komme
i arbejde, eller skal du læse videre? Valget er dit.

EN UDDANNELSE FOR BÅDE HÆNDER
OG HOVED
Da du både skal igennem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen, tager EUX-uddannelsen længere tid end en
almindelig erhvervsuddannelse. Du skal være indstillet på en
4-5-årig skoleperiode, hvor du skifter mellem skole- og praktikophold. Det kræver gå-på-mod, men udbyttet er stort. Tag
styring – tag en EUX.

TAG DEL I STUDIELIVET
Du tager alle de gymnasiale fag på AARHUS GYMNASIUM,
Tilst, hvor du bliver del af et levende og spændende studiemiljø, som byder på fester, fredagscaféer og fællesskab. Dine
håndværker-skills får du i vores toptunede værksteder på
AARHUS TECH’s adresser.
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EUX ANLÆGSSTRUKTØR
EUX BAGER
EUX BROLÆGGER
EUX BYGNINGSMALER
EUX BYGNINGSSNEDKER
EUX BYGNINGSSTRUKTØR
EUX DATATEKNIKER, INFRASTRUKTUR
EUX DATATEKNIKER, PROGRAMMERING
EUX ELEKTRIKER
EUX ELEKTRONIKFAGTEKNIKER
EUX ERNÆRINGSASSISTENT
EUX GASTRONOM, KOK
EUX GASTRONOM,
SMØRREBRØD OG CATERING
EUX INDUSTRITEKNIKER, MASKIN
EUX KLEJNSMED
EUX KONDITOR
EUX MASKINSNEDKER
EUX MURER
EUX MØBELSNEDKER
EUX ORGELBYGGER
EUX PERSONVOGNSMEKANIKER
EUX RUSTFAST SMED
EUX TJENER
EUX TØMRER
EUX VVS-ENERGISPECIALIST
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35

obligatoriske fag

- få overblik over dine muligheder
Obligatoriske fag

1)

TEKNIKFAG

Arkitektur og rum | Byggeri og energi |
Analyseteknik | Bio Science |

HTX

HF

EUX*

Valgfag

STX

HTX

Dansk

A

A

A

A

Engelsk

A

A

Engelsk

B

B

B

B

Matematik

A

Matematik

B

B

C

B

Fysik

Fysik

C

B

B

Biologi

C**

C

C

Kemi

C**

B

C

Naturgeografi

C**
A

Idéhistorie
Tysk/fransk/spansk

Mode og beklædning |

Religion

C

Robotteknik | Sundhed og livsstil

Samfundsfag

C

Idræt

C

Teknologi

KUNSTNERISKE FAG

Vælg mellem:

Kommunikation/it
eller informatik

B

B/A
C

2)

C**

HF

EUX

A

B

A

B/A

A

C

Biologi

C/B/A

B

B

Kemi

C/B/A

A

B

Naturgeografi

C/B/A

Tysk/fransk

A

Religion

B

Samfundsfag

B

Billedkunst
Idræt
C
C

C

Design

B

C/B
B

Teknologi
C

B

C

C
A

Billedkunst | Design og arkitektur

Geografi

C

| Mediefag | Musik | Drama

Mediefag eller idræt

C
C

* Disse fag får du typisk på EUX – ud over dine håndværksfag.
** Du skal have to af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

C***

C

B

B

C
B

C

C

Innovation

C

C

Materialeteknologi

C

Multimedier

C

Programmering

C

C

Psykologi

C

C

Statik og styrkelære

C

Statistik

C

Tysk fortsættersprog

C

C

C

C

C

C

Mediefag

C/B

C

C/B

Musik

C/B

C

C

Design og arkitektur

B

A

Filosofi

Erhvervsøkonomi

B
C/B

Geografi
B

Teknikfag1)

Kunstneriske fag2)

C

B

Oldtidskundskab

Digital interaktion | Elektronik og it |

Foruden de obligatoriske fag skal du beslutte dig for et antal valgfag.
Det afhænger af din studieretning, om du skal have 1, 2, 3 eller 4
valgfag. Valgfaget kan være et nyt fag på C- niveau eller et løft af et
fag, du allerede har. Du kan fx løfte fysik C til fysik B eller engelsk B
til engelsk A. Vi udbyder en lang række valgfag. Valgfag oprettes
altid, når tilstrækkeligt mange elever har valgt faget.

STX

Historie
Vælg mellem:

Løft din uddannelse
med valgfag

C

*** Udbydes ikke i Viby
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KUN PÅ HTX

TEKNOLOGI OG
TEKNIKFAG
I teknik- og teknologi-fagene kan du udleve din kreativitet
og afprøve idéer med forsøg eller konkrete produkter. De to
fag er helt specielle for HTX-uddannelsen, og sammen bidrager de til den iværksætterkultur, du bliver en del af.
I teknologi kommer du til at arbejde teoretisk og praktisk med løsninger, der
knytter sig til samspillet mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. I teknikfaget får du for alvor mulighed for at dykke langt ned i et emne,
både praktisk og teoretisk.
Teknik- og teknologifagene giver dig en unik mulighed for at bruge vores laboratorier og værksteder, hvor du kan skabe dine egne produkter. Samspillet mellem de
to fag forbereder dig både til en videregående uddannelse og det efterfølgende
arbejdsliv. Du har teknologi på skemaet i 1.g og 2.g, og du får teknikfag i 3.g.
Forskellen på de to fag er groft sagt, at teknologi handler meget om produktudvikling og innovation, mens vi i teknik fokuserer mere på forskellige teknikker til at
løse bestemte problemstillinger.

TEKNIKFAG - VÆLG MELLEM:

I teknikfaget får man lov at teste de teorier,
man har, uden at læreren siger: ”Det er forkert”, og
det lærer man utroligt meget af. Den tværfaglighed
vi kan opnå i faget, synes jeg giver rigtig meget.”

▪

ARKITEKTUR OG RUM

▪

BYGGERI OG ENERGI

▪

ANALYSETEKNIK

▪

BIO SCIENCE

▪

DIGITAL INTERAKTION

▪

ELEKTRONIK OG IT

▪

MODE OG BEKLÆDNING

▪

ROBOTTEKNIK

▪

SUNDHED OG LIVSSTIL

HTX

Christian, elev i teknikfaget Elektronik og it
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”Nogle har
lært at stille
rimelige krav
til sig selv.
Andre har
lært, at de
kunne meget
mere, end de
troede.”
– Malou Larsen, elev
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AARHUS C

TILST

VIBY

FIRE ADRESSER

- ét kvalitetsstempel

På AARHUS GYMNASIUM skal du vælge mellem vores
fire gymnasier, der med hver sit særkende tilbyder et
trygt og højt kvalificeret læringsmiljø.
Det er vores undervisere og elever, der former stemningen på det enkelte
gymnasium, men samarbejdet på tværs af gymnasierne er det kvalitetsstempel, der garanterer dig en solid platform for læring og udvikling. Hos os får
du Aarhus’ største udbud af studieretninger, flest faciliteter og et passioneret
lærerteam, der motiveres af din udvikling.

PLADS TIL ALLE
- RUM TIL DET MESTE
Selvom vi ikke ved, hvor du ender, ved vi, at
din fremtid bør starte rigtigt. Nemlig her, på
AARHUS GYMNASIUM, med venner, hvoraf
flere vil følge dig resten af livet. På AARHUS
GYMNASIUM hjælper vi dig med at gribe
drømme og forfølge dem. Du lærer at se muligheder, fastholde dem og skabe nye.

SKANDERBORG

Hos os finder du fordybelse og forundring
- muligheder og mangfoldighed - udsyn og indsigt.
Først når du lykkes, lykkes vi.
DET SOCIALE MILJØ

DET FAGLIGE MILJØ

Vi tror på den gode relation mellem dig og dine klassekammerater og underviserne. Vi ved godt, at den gode
relation ikke opstår af sig selv; den kræver prioritering
og ægte nysgerrighed. Derfor tilstræber vi fx altid at
have plads til den uformelle samtale – også uden for
undervisningen. Og du skal vide, at vi ser hele mennesker, når vi kigger på dig og dine kammerater; aldrig
bare matematik- og danskelever.

Hvorfor er superellipsen super? Hvad er forskellen på
accent grave og accent aigu? Ja, meget som i dag virker
svært, vil du som student fra AARHUS GYMNASIUM
løse med lethed. For uanset hvad du kommer til at
fordybe dig i, er det vores kerneopgave, at du bliver så
dygtig som overhovedet muligt.

Når vi spørger vores elever, hvad der kendetegner
AARHUS GYMNASIUM, fremhæver de netop det sociale miljø, og vores trivselsundersøgelser bekræfter også
dette. Det er vi stolte af!
Vores mangeårige erfaring udpeger den stærke relation mellem elev og underviser som central for elevernes
sociale trivsel. Derfor er vi ikke i tvivl - vi fastholder
vores tro på den stærke relation.

Vi ved godt, at du og dine kommende klassekammerater kommer med forskellige talenter og potentialer, men
vi er ambitiøse på vegne af jer alle sammen. Vi stopper
aldrig ved godt nok, for vores ambitioner rækker længere. På AARHUS GYMNASIUM skal du ikke kun lære
pensum. Vi ønsker også, at du som elev engagerer dig
i dine klassekammerater, din skole og det samfund, der
omgiver dig. Kort fortalt, så tror vi på dig og dine evner.
Netop derfor er der plads til alle på AARHUS GYMNASIUM. Vi tilbyder talentprogrammer til de dygtigste og
støtte og vejledning til elever, der har brug for en hånd
i ryggen og et klap på skulderen.

Find dit gymnasium
28
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Der er højt til loftet i den gamle tekstilfabrik,
som i dag rummer AARHUS GYMNASIUM,
Aarhus C. Både gange, klasseværelser og
fællesarealer har plads til store tanker og arm
bevægelser. Det rå og industrielle look skaber
inspirerende rammer, som du hurtigt gør til dine.
For hos os er der plads til alle.

VÆ LG M E L L E M TO U D DA N N E L S E R I A A R H U S C :

STX
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HTX

Der er nemlig højt til loftet i mere end én forstand. Hos os bliver du del af et fællesskab,
der krydser årgange, uddannelser og studieretninger. Vores elever engagerer sig ikke bare
i det boglige. De engagerer sig i hinanden og
i skolens mange udvalg. Her opstår fælles
skabet. Her opstår skolens særlige ånd.

AARHUS C

AARHUS C

HØJT TIL LOFTET
FÅ INDSIGT I DIG SELV OG UDSYN TIL VERDEN

AARHUS’ MODERNE GYMNASIUM

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C bliver du en del af et nysgerrigt og inkluderende fællesskab. Du er inviteret helt ind i
maskinrummet. På den måde sætter du og dine venner retning
på skolen i tæt samarbejde med vores undervisere. Sådan opstod et tæt partnerskab med en pigeskole i Sierra Leone, som
elever fra AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C hvert år besøger.

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C indtænker vi it, teknologi
og digitale redskaber i alle fag – kort fortalt bruger vi alle
de redskaber vi har til rådighed, når det giver mening, og de
bidrager til din og dine klassekammeraters læring.

Vi inddrager ikke dig og dine kammerater for sjov – vi ved nemlig, at dit engagement betaler sig. Når du investerer dig selv,
lærer du mest; for det giver udsyn til verden og indblik i dig selv.
Du lærer at udfordre dine studiekammerater og dig selv i undervisningen, som vi ofte flytter ud i byrummet omkring skolen.
Vores studiemiljø ånder og lever nemlig i Aarhus midtby. Hos
os bliver du en del af hverdags-rabalderen på strøget og roen i
Den Gamle By.

Med en fod solidt plantet i de nyeste teorier og metoder,
besvarer vi sammen faglige problemstillinger på højt niveau.
Ofte vil du opleve, at vi kaster os over spørgsmål, som er
knyttet til den store verden, og som måske endnu mangler
svar – vi kalder dette for skolens pionerånd. Dén bliver du,
som elev hos os, en aktiv del af.
Parallelt med vores pionerånd stortrives de faglige traditioner.
Når kunst, kultur og kreativi-tet fylder i skoleskemaet, kigger vi
også bagud – det er forudsætningen for at kigge frem. Det er
din garanti for en dynamisk hverdag, der både rimer på Steen
Steensen Blicher og nanoteknologi.
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TILST

TILST

Faglig og personlig
udvikling gennem
tryghed
Forestil dig en hverdag, hvor du træder ind ad døren,
hilser på dine klassekammerater - på dansk, engelsk og
muligvis andre sprog. Du hilser også på dine undervisere,
rektor og kantinepersonalet. Vi hilser ikke på hinanden,
fordi vi skal – men fordi vi har lyst. På AARHUS GYMNASIUM,
Tilst bliver du nemlig del af et stærkt fællesskab, hvor den
store styrke og fællesnævner er vores forskellighed.

GLOBALT UDSYN – LOKALT ENGAGEMENT

INVESTÉR DIG SELV

Du skal vælge AARHUS GYMNASIUM, Tilst, hvis du vil være
en del af Aarhus’ stærkeste internationale gymnasiemiljø.
Fordi vi tilbyder den internationale studentereksamen, IB,
og skolen tiltrækker elever med mange forskellige kulturelle
baggrunde, har vi en dynamisk elevsammensætning. Dét
udvider din horisont – både menneskeligt og kulturelt. Netop fordi vi er en sammensat flok, er der også plads til dig.

Det kræver en stor indsats at gennemføre en
af vores ungdomsuddannelser. Det koster både
sved og mange timer ved bøgerne at bestå.
Men du skal også vide, at du aldrig er alene.
Både dine klassekammerater og undervisere
står klar til at hjælpe dig.

Hos os rækker de gode relationer helt ind i undervisningen, og derfor vil du
opleve en skoledag, hvor tryghed sætter dagsordenen i klasselokalet. Det
giver plads og rum til både faglig og personlig udvikling. Igen og igen har vi
vist, at vi er blandt landets bedste til at løfte elevernes faglige præstationer.
Det er vi glade for. Æren tilskriver vi underviserne, der ser eleverne og udfolder
deres potentiale. Dem er vi stolte af.

På AARHUS GYMANSIUM, Tilst bliver du en del af et forpligtende fællesskab. Du forpligter dig ikke bare på dig selv og
din sidemand i klassen. Hos os bliver du del af et aktivt og
engageret studiemiljø, der med lokale aktiviteter støtter op om
bydelen og lokale initiativer. Derfor er AARHUS GYMNASIUM,
Tilst meget mere end et gymnasium – vi tilbyder et horisont
udviklende miljø, der forbereder dig på en verden i forandring.

Vi forventer, at du yder dit bedste
og med vores hjælp opnår det bedst
mulige resultat.

VÆ LG M E L L E M F E M U D DA N N E L S E R I T I L S T :

Globale Gymnasier
– med verden som klasseværelse
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HTX

EUX
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På AARHUS GYMNASIUM, Viby bliver du en del af fællesskabet. Det kan
simpelthen ikke undgås. Skolens størrelse giver plads til det store og for
pligtende sammenhold, hvor vi møder hinanden både nysgerrigt og åbent.
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VIBY

VIBY

SMÅT,
MEN
GODT

En grundlæggende autenticitet og en solid forankring i gode
relationer skaber grobunden for den gejst, som bærer dagligdagen; en dagligdag, som handler om frihed og rum til faglig
udvikling, selvstændighed og kritisk tænkning. Netop her tager
den faglige og personlige udvikling fart.

NATURLIGT ENGAGEMENT

STORE AMBITIONER

PLACERING I MIDTBYEN

Du skal vide, at vores undervisere er ambitiøse – også på dine
vegne. Derfor vil du opleve undervisere, der investerer sig selv
i dig og din læring. Vi oplever, at det bedste undervisningsmiljø
opstår, netop når du og din underviser kender hinanden for
mere end formler og bøjninger. Derfor sætter professionalisme,
ambitioner og menneskelighed dagsordenen i klasselokalet.
Vores undervisere brænder for din udvikling. De vil så gerne
have, at du indfrier dit potentiale til det fulde. I klasseværelset
skinner vores ambitioner igennem på flere måder.
Her finder du professionelt udstyr på de fleste hylder.
På AARHUS GYMNASIUM, Viby behøver du ikke nøjes.

På AARHUS GYMNASIUM, Viby tænker vi ikke i mennesketyper men mennesker. Skolen er gennemsyret af en livsbekræftende mangfoldighed, som giver dig grobund for at
skabe nye perspektiver på verden og udvide din horisont.
Du har din hverdag i Viby, men med letbanen er du på bare ti
minutter i Aarhus C. Ja, både letbanen og et hav af busruter
slår vejen forbi AARHUS GYMNASIUM, Viby, når de bevæger
sig fra øst til vest og nord til syd. Derfor får du hos os en perfekt vekselvirkning mellem landlig idyl, grønne områder og
bylivet i city; vi bruger nemlig alle muligheder.

U D DA N N E L S E I V I B Y:
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Når du vælger at gå på TEKNISK
GYMNASIUM, Skanderborg, har
du truffet et aktivt valg for dig
selv og din fremtid. Gymnasiet er
placeret på en campus med mange
andre uddannelser, og hvor mere
end 1.000 unge har deres daglige
gang. Men de tætte venskaber får
du blandt dine nye klassekamme
rater på TEKNISK GYMNASIUM,
Skanderborg – på den måde får du
energien fra det store fællesskab
og finder nærhed i det lille. Sam
men vil de to verdener forme dig,
til det menneske du er og skal være
resten af dit liv.
Det lille fællesskab giver plads til fordybelse,
sociale fællesskaber på tværs af årgangene
og en lang række af spændende aktiviteter,
hvor du for alvor kan sætte dig selv og dine
kompetencer i spil.
For eksempel deltager vi i landsdækkende
og internationale konkurrencer i fx programmering af satellitter, design, teknologi eller
inden for medicinalindustrien. Vi har flere
gange vundet nationale konkurrencer og
deltaget i internationale finaler.
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VIL DU TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN?
Vores undervisere er dygtige – rigtigt dygtige endda. Og så har de
altid den ene fod solidt plantet i virkeligheden. Derfor skal du i undervisningen arbejde projekt- og problemorienteret. Fra idé til produkt
tager vi fat i både lokale og globale problemstillinger. Af og til inviterer vi virkeligheden helt ind i klasseværelset, når et dommerpanel af
erhvervsdrivende skal vurdere klassens produkter og løsningsforslag.
På TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg kan du ikke undgå at få virkelighed under neglene.

GØR DIT BEDSTE
Tryghed skaber tillid. Tillid skaber tolerance. Tolerance skaber tryghed. Disse tre sætninger er grundelementer i den verden, du bliver
en del af hos os. Når de er på plads, kan vi trygt skrue op for forventninger til os selv og hinanden.

SKANDERBORG

SKANDERBORG

TAG HÅND
OM DIN
FREMTID

På TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg forventer vi, at du gør dit
bedste. Det bliver du mest tilfreds med på den lange bane. Hos os
drejer det sig sjældent om at være den bedste; så er vi nemlig mange,
der ikke slår til. Det drejer sig om at gøre sit bedste, for så er vi rigtig
mange, der får succes.

Kom og tag del i fællesskabet
– sammen gør vi det stort.
U D DA N N E L S E I S K A N D E R B O R G :
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MUSIKCAFÉER, KONCERTER OG FESTER
Vi kan godt finde ud af at feste. Vi holder også koncerter
med elevernes egne bands, og en gang imellem henter vi
kendte navne ind.

Har du brug for
anden støtte?

Er du kørt fast i en opgave?
I vores lektiecaféer kan du
komme og få hjælp til dine
opgaver.

På AARHUS GYMNASIUM er kontakten mellem
lærere og elever tæt. Så hvis du får brug for ekstra
støtte undervejs, vil det tit være din lærer, der ser det
og taler med dig om mulighederne. Måske kan det klares
med en snak eller to. Ellers har vi flere tilbud, du kan benytte dig af.
STUDIEVEJLEDNING
Du kan bruge din studievejleder, hvis du gerne vil tale om
personlige, faglige eller sociale problemer. Vi skelner ikke
mellem ”små” og ”store” problemer, så kom, hvis der er noget, du gerne vil tale om. Ofte hjælper det bare at få en snak
med en neutral person om problemerne. Studievejlederne har
naturligvis tavshedspligt.

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
Støtten er til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Måske er du ordblind, eller måske lider du
af angst eller ADHD. Afhængigt af dit behov kan du få en
it-rygsæk eller en mentor, der støtter dig. Sidder du fx i
kørestol, er døv eller har en anden fysisk funktionsnedsættelse, er der andre muligheder for støtte. I nogle tilfælde
kan du få ekstra undervisning.
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Du bliver rystet godt sammen med
dine nye klassekammerater, når vi
tager på introtur. Et døgn eller to
sammen i fri natur skaber hurtigt
tætte venskaber.
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LEKTIECAFÉ

!

INTROTUR

IDRÆTSDAG

Hop i træningstøjet, og vær med,
når vi springer, løfter eller spiller
bold en hel dag. Det er altid sjovt.

”Lærerne er altid klar med
et lyttende øre, gode råd…
eller et lommetørklæde.
De brænder for deres fag og
for dem, de underviser.”

FORÆLDREMØDE
Vi tager temperaturen i klassen - både fagligt
og socialt. Er der udfordringer, forsøger vi i
fællesskab at finde frem til løsningerne.

– Malou Larsen, elev.

STUDIETUR
I skal ud og opleve verden. Der er altid et
fagligt mål og udbytte med turen, hvad enten
den går til Firenze, London eller et helt tredje
sted. Men der er også et personligt udbytte
og en masse oplevelser, du aldrig glemmer.

DIMISSION
Vær forberedt på høj latter, store armbevægelser og flyvende huer, når sommeren nærmer sig. Her fejrer vi nemlig årets studenter.
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