
 
 

STUDENTEREKSAMEN 
3-årig STX for unge med autisme 

 



Gymnasieklasse for unge med autisme 
Paderup Gymnasium har siden august 2008 haft en gymnasieklasse for unge med au-
tisme. Vi planlægger på nuværende tidspunkt oprettelse af endnu en 1.g-klasse med 
skolestart i august 2017. 

Hvad er målet? 
Det overordnede mål for et sådant gymnasieforløb er, at eleverne består en normal 
studentereksamen efter 3 år.  

Hvordan tilrettelægges undervisningen? 
Eleverne placeres i en særlig klasse med kun 12 elever, som undervises med hensyn-
tagen til deres handicap. Men i øvrigt følger klassen skolens normale dagligdag. Vores 
krav er, at undervisningen i denne klasse er fuldt på højde med undervisningen i an-
dre gymnasieklasser. Det er udelukkende undervisningens tilrettelæggelse samt de 
fysiske rammer for klassen, som er specielt tilpasset netop denne gruppe. 

Et pædagogisk fokuspunkt for vores tilrettelæggelse af uddannelsen er, at eleverne 
får optimale muligheder for at arbejde individuelt for bl.a. derigennem at øge deres 
selvforståelse og dermed evner til selv at kompensere for faglige, personlige og soci-
ale vanskeligheder.  

Hvad er undervisernes baggrund? 
Undervisningen gennemføres af gymnasielærere, der har deltaget i et særligt tilrette-
lagt kursus. Kurset fremmer lærernes forståelse for elever med autisme og for tilret-
telæggelse af undervisning, som tager hensyn til deres behov. 

Hvordan er rammerne? 
Vi optager 12 elever i klassen. Klassen får sit eget normalklasselokale, så eleverne vil 
opleve, at der både er god plads i lokalet og rum omkring den enkelte. Desuden råder 
klassen over et specielt indrettet grupperum med mulighed for ekstra ro og afslap-
ning.  

Eleverne deltager desuden i den udstrækning, de har lyst, i skolens øvrige aktiviteter 
og sociale liv såsom ekskursioner, studieture, temadage og festligt samvær. 

 



Hvilken støtte giver vi? 
Ved siden af den daglige undervisning tilbyder gymnasiet samtaler med en mentor, 
som er uddannet specialpædagog. Der er indlagt 2-3 lektielæsnings-timer i skemaet 
hver uge, og derudover er der mulighed for at få mentorstøtte til strukturering af 
hjemmearbejdet. Vi lægger stor vægt på at sætte os ind i den enkelte elevs særlige 
problemer og behov. 

Hvordan søger man? 
Det er et krav, at ansøgeren har en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse, samt 
at ansøgeren vurderes egnet til den særlige gymnasieuddannelse. Det er Paderup 
Gymnasium, der foretager den endelige optagelse, men vurderingen foretages i sam-
arbejde med en psykolog fra Firkløverskolen.  

Vi har ingen venteliste – alle ansøgere vurderes på lige fod ved ansøgningsfristens 
udløb d. 1. marts 2016. Ansøgning sker via det ansøgningsskema, som evt. kan prin-
tes ud fra gymnasiets hjemmeside. Det er vigtigt, at dokumentation for diagnosen 
vedhæftes ansøgningen sammen med andre relevante dokumenter. Ved tvivlsstil-
fælde er I velkomne til at kontakte gymnasiet. 

Hele klassen har det kunstneriske valgfag billedkunst. 

Det skal understreges, at alle unge med en diagnosticeret autismespektrumforstyr-
relse (ASF) kan søge om optagelse uanset bopælskommune og uanset eventuel tidli-
gere tilknytning til Firkløverskolen. 

Hvilke studieretninger kan man vælge?  
I klassen for unge med autisme kan man vælge mellem to studieretninger: 

Matematik(A) – Fysik(B) – Kemi * 

eller 

Engelsk(A) – TY/FR – Samfundsfag(B) 

* 2. fremmedsprog: Eleven vælger et af sprogene tysk, fransk, spansk eller kinesisk. I 
dette fag foregår undervisningen på valghold sammen med elever fra skolens øvrige 
klasser. 

 



 

 

 

Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte os allerede nu! 

 

Orienteringsaften for elever, forældre og andre interesserede 

tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 19.00 – 21.00 på Paderup Gymnasium. 

Apollovej 64, 8960 Randers SØ 

 

 

Kontakt 
Pædagogisk leder Helle Boelskifte 

Paderup Gymnasium  

86 41 66 77  

ha@paderup-gym.dk 
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