STUDENTEREKSAMEN
for unge med

autisme

STX på Paderup Gymnasium

En studentereksamen fra Paderup Gymnasium giver dig et trygt fundament for
personlig udvikling. Du bliver udfordret på de kreative og faglige tilgange til verden
omkring dig, som samfundet har brug for. Her får du mulighed for at tilegne dig viden
og færdigheder, men også for at prøve dig selv af.
Med en almen studentereksamen bliver du klædt godt på til at tage en videregående
uddannelse, uden at dit studie- og erhvervsvalg bliver snævret ind. Og du bliver be
vidst om, at din dannelses- og læringsproces skal fortsætte gennem hele livet.
Dannelse er ikke blot bestemte værker eller et bestemt indhold, man skal kunne i et
fag. Dannelse er at kunne gøre noget i kraft af det, man har lært. Når du efter tre år
står med den røde hue på hovedet, håber jeg, at du vil føle dig rustet til at gøre noget
godt og skabe værdi for andre mennesker, for dig selv og for vores samfund.
I denne brochure kan du læse om klassen for unge med autisme på Paderup Gymnasium og om den uddannelse, vi kan give dig.
Du og dine forældre er altid velkomne til at kigge forbi og få yderligere information og
se nærmere på skolen.
God fornøjelse!
Allan Friis Clausen, rektor
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Overskuelig hverdag på gymnasiet
På Paderup Gymnasium har vi plads til den, du er. I vores klasse for unge med autisme bliver du en del af et ungdomsmiljø på gymnasiet, samtidig med at din hverdag er overskueligt struktureret og foregår i trygge rammer.
Du tager en almindelig STX-eksamen på tre år i en klasse på kun 12 elever, hvilket giver os mulighed for at tilgodese
dine behov i høj grad.
Vi har erfaring med klasser for unge med autisme siden 2008 og har sendt godt og vel syv årgange afsted med studenterhuer på hovedet - og flere er på vej.
I folderen her kan du læse mere om vores undervisning og rammerne om den. Har du spørgsmål, eller ønsker du at
komme på besøg og se skolen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive.
Helle Boelskifte, uddannelsesleder for autismeklasserne

“Jeg havde det godt med at
starte i gymnasiet. Jeg blev
ført ind i tingene i mit eget
stille tempo.
Jeg havde et større behov
for struktur og forud
sigelighed. Det var noget,
som man kunne tage hen
syn til i vores klasse.”
Mikkel, student 2016
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Rammerne om din læring
”Det er rart at være et sted, hvor
jeg ikke bliver dømt på grund af
min diagnose”
”Jeg er glad ved roen i timerne”
Elever i 1.g

Paderup Gymnasium blev bygget i 1980 og har i dag knap 700 elever. Vores fysiske rammer med store, lyse fælles
arealer og mange grupperum er ideelle for et godt læringsmiljø. Undervisningslokalerne er indrettet med elektroniske
tavler, og du kan selvfølgelig komme på vores trådløse netværk overalt.
Som elev i klassen for unge med autisme har du alle dine timer (bortset fra fag med særlige faglokaler) i samme
klasselokale, hvor du har en fast plads med navn på. I klassen har I ugens skoleskema sat op på væggen, og du har en
reolhylde med ringbind, som hjælper dig til at holde orden på papirerne til hvert fag. Ved siden af klasseværelset er der
et pauserum, som du fx kan benytte, hvis du har brug for ro.
Begge disse lokaler ligger i samme område som de andre klassers lokaler på din årgang, så du har mulighed for at lære
andre elever på skolen at kende i det omfang, du har lyst.
Vi lægger hver uge to-tre lektioner ind i dit skema til lektielæsning på skolen. Her er der en lærer til stede, som kan hjælpe. Du skal dog regne med også at læse lektier hjemme for at nå det hele.
På skolen har vi i øvrigt flotte nye musiklokaler med lydstudie, nyindrettede faglokaler til naturvidenskab, billedkunst
og mediefag og et nyt, stort fitnesslokale. Paderup Gymnasium er desuden udstyret med en god kantine, bibliotek og
en stor idrætshal med klatrevæg. Vi har rigtig gode udendørsarealer med boldbaner, atletikanlæg, beachvolleybane og
multibane.
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Mentor
Vi tilbyder vores elever samtaler med en mentor, som er uddannet specialpædagog. Mentoren kan bl.a. hjælpe med
strukturering af lektielæsning, opgaveskrivning og gode studievaner. Ofte hjælper mentoren med at lave et ugeskema
og med at holde orden i papirer og andre materialer. Man kan også sammen med mentoren arbejde med sin sociale
trivsel og relationerne i klassen. Mentoren er på skolen hver dag, så der er mulighed for en spontan samtale, hvis der
opstår en situation, du har brug for hjælp til at håndtere.

“Det er utroligt vigtigt, at
man har en mentor, som
kan hjælpe og rådgive,
hvad enten det handler
omstrukturering af lekti
er eller bare en lille snak,
når hele verden bliver
lidt for meget.”
Elev i 1.g
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Lær resten af skolen at kende
- i dit eget tempo
I klassen for unge med autisme får
du hurtigt en tryg base sammen med
dine 11 klassekammerater, som du
kender. Jeres hverdag i klassen er
jeres udgangspunkt for gradvist og i
hvert jeres tempo at lære resten af
gymnasiet at kende.
I 1.g har I enkelte timer på hold sammen med elever fra andre klasser,
nemlig jeres timer i 2. fremmedsprog
(tysk, fransk eller spansk). Det drejer
sig om cirka to lektioner pr. uge.
I 2. og 3.g kan der, alt efter dine valg
af valgfag, være flere fag, som du
har på hold med andre elever fra
årgangen. Vi har gode erfaringer med
på den måde gradvist at integrere
klassens elever med resten af gymnasiet. I løbet af hvert skoleår er der
desuden en del fællestimer med foredragsholdere udefra, som er for hele
gymnasiet, og her deltager du også
på lige fod med andre, med mindre
du har en særlig aftale.
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Har du lyst til endnu flere fælles aktiviteter på gymnasiet, er der en række
frivillige tilbud, som man kan melde sig til efter eget valg. For eksempel kan
du deltage i vores musical, eller du kan melde dig som klassens repræsentant
i elevrådet eller deltage i frivillige idrætsturneringer. Deltagelse i gymnasiets
elevfester og fredagscaféer er selvfølgelig frivillig, og vi arrangerer også af og
til en frivillig hyggeaften med spil og fællesspisning for autismeklasserne.

Lærernes baggrund

Undervisningen i klassen for unge med autisme er på fuldstændigt samme
faglige niveau som andre gymnasieklasser. Klassen undervises af gymnasielærere, som har deltaget i et særligt efteruddannelseskursus, der giver
forståelse for, hvad det vil sige at have autisme, og for, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den tager bedst muligt hensyn til autisters
forudsætninger. Vi lægger bl.a. vægt på struktur, tydelighed, genkendelighed og muligheden for at imødekomme den enkeltes særlige behov.

”Lærerne brænder for
deres fag og interesserer
sig for eleverne.”
”Lærerne har altid tid
til at give råd og vejled
ning.”
Elever i 1.g

Grundforløbet
De første cirka tre måneder i gymnasiet er grundforløbet.
Her får du en grundig introduktion til dine muligheder for valg af stu
dieretning.
Du gennemfører forløbene Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb. Almen Sprogforståelse giver dig grundlæggende
viden om sprog, herunder latin, og Naturvidenskabeligt Grundforløb
introducerer naturvidenskabelig arbejdsmåde gennem fire naturvidenskabelige fag. Desuden starter du på mange af de obligatoriske
fag.
I grundforløbet lærer du også dine nye klassekammerater at kende,
og vi er naturligvis meget opmærksomme på, hvordan du og klassen
som helhed trives.
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Den brede STX og din studieretning
STX er en bred gymnasial uddannelse. Det betyder,
at den indeholder mange obligatoriske fag.
Du skal uddanne dig inden for alle de fire hovedområder: Sprog, naturvidenskab, samfundsvidenskab
og kunstneriske fag.
Alle har matematik, fysik, biologi, og alle har engelsk
og mindst et andet fremmedsprog samt et kunstnerisk fag i 1.g. Derudover indeholder STX fag som
dansk, historie, idræt, religion og oldtidskundskab.
Så vælger du STX, skal du være klar til hele denne
pakke af almen dannelse.
Med dit valg af studieretning vælger du, hvilke fag
du gerne vil fordybe dig ekstra meget i. Studieretningsfagene fylder ca. 1/3 af dit skoleskema, mens
de obligatoriske fag fylder 2/3.

”Det bedste ved klassen er det sociale
fællesskab.
Mange af mine klassekammerater er
nogle af de bedste venner, jeg har - og
nogensinde har haft.”
Elev i 1.g
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Du vælger din studieretning i slutningen af grundforløbet, i midten af oktober. Inden du vælger, får
du en introduktion til mulighederne og en individuel
samtale om dit valg.
Du kan vælge mellem de tre studieretninger, som
du ser på skemet til højre:

Studieretninger
STUDIERETNING A · Matematik A · Fysik B · Kemi B
3.g
2.g

Matematik A
Fysik B
Kemi B

1.g

Dansk A
Historie A
Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Engelsk B

Biologi C

2. fremmedsprog A/B

Samfundsfag C

Valgfag A

Valgfag C

Valgfag C

Billedkunst C

OBS: På denne stu
dieretning kan du vælge
fysik og/eller kemi på
A-niveau. Det vil blive
det fjerde og evt. femte
A-niveau.
Vælger du spansk eller
fransk, vil det betyde
yderligere et A-niveau.
Tysk kan færdiggøres på
B-niveau.

STUDIERETNING B · Engelsk A · Tysk A · Samfundsfag B
3.g
2.g

Engelsk A
Tysk A

Samfundsfag B

Dansk A
Historie A
Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Matematik B

Fysik B

Valgfag C

Valgfag C

OBS: Tysk er fortsætter
sprog.

Valgfag C

OBS: Fransk er begynder
sprog.

Biologi C

1.g

Kemi C

Billedkunst C

STUDIERETNING C · Engelsk A · Fransk A · Samfundsfag B
3.g
2.g

Engelsk A
Fransk A

1.g

Studieretningsfag

Samfundsfag B

Dansk A
Historie A
Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Matematik B

Fysik B

Valgfag C

Biologi C

Kemi C

Obligatoriske fag

Billedkunst C

Valgfag

Andet fremmedsprog: I 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) foregår undervisningen på valghold
sammen med elever fra skolens øvrige klasser.
Kunstnerisk fag: Hele klassen har billedkunst.
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Optagelse
Du kan søge om optagelse, hvis du har en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse og desuden opfylder de faglige
krav til gymnasiet. Det er vigtigt, at dokumentation for diagnosen vedhæftes ansøgningen sammen med andre relevante dokumenter. Ved tvivlstilfælde er I velkomne til at kontakte os.
Paderup Gymnasium foretager den endelige optagelse i samarbejde med en psykolog fra Firkløverskolen.
Vi har ingen venteliste – alle ansøgere vurderes på lige fod ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts. Alle unge med
en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse kan søge om optagelse, uanset bopælskommune.

Brobygning
Vi arrangerer et særligt brobygnings
forløb for unge med autisme hvert år
i uge 43 eller 44.
Tilmelding sker gennem din
UU-vejleder.

Orienteringsmøde

Vi holder åbent orienteringsmøde med rundvisning på skolen hvert år i januar/februar. Du kan finde datoen på
vores hjemmeside www.paderup-gym.dk.
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Information og ansøgning
På vores hjemmeside
www.paderup-gym.dk finder du
altid opdateret information om
aktiviteter på skolen og om autisme
klassen.
Vælg fanen ”Ny elev” øverst, og klik
herunder på ”Autismeklasser”.
Her ligger også ansøgningsskemaet,
som du skal bruge, når du søger ind
hos os. Send det udfyldte skema
med relevante bilag på mail pg@
paderup-gym.dk eller med posten.
Du skal samtidig søge om optagelse
på Paderup Gymnasium på www.
optagelse.dk. Her er det vigtigt, at
du skriver i feltet “Støtteforanstalt
ninger”, at du søger om optaglese i
autismeklassen.

Følg også dagligdagen
på Paderup Gymnasium
gennem Facebook og Instagram.
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Kontakt os
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
Helle Boelskifte, uddannelsesleder
hb@paderup-gym.dk
Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ
tlf. 8641 6677
www.paderup-gym.dk

