
Student med plads til den, du er
På Paderup Gymnasium i Randers giver en klas-
se med kun 12 elever unge med autisme mulighed  
for at tage en almindelig STX-eksamen i trygge 
rammer. Det foregår i et ungdomsmiljø og tager 
tre år. 
Paderup Gymnasium har erfaring med klasser for 
unge med autisme og har siden 2008 sendt otte 
årgange afsted med studenterhuer på hovedet. 
Mentorordningen er et vigtigt element i uddannel-
sen. Mentor er en uddannet specialpædagog, der 
opholder sig på skolen hver dag, så der er mulig-
hed for hjælp også til en situation, der er vanskelig 
at håndtere.

Faglige krav
De faglige krav til optagelse på autismelinjen er de 
samme som til en almindelig STX-uddannelse, og 
linjen giver helt de samme muligheder for at tage 
en videregående uddannelse bagefter.
Som elev i autismeklassen kan man vælge mellem 
tre studieretninger. Man har alle timer i samme 
klasselokale, bortset fra fag med særlige fagloka-
ler. Man indgår i et ungdomsmiljø sammen med 
skolens øvrige elever, da alle klasser på en årgang 
bor i samme område. 

Mentor og støtte
- Min primære opgave i forhold til de studerende i 
autisme-klassen er at støtte og hjælpe dem gen-
nem uddannelsen. Jeg fungerer også som vejleder 
for lærerne, der alle har fået et efteruddannelses-
kursus i undervisning af unge med autisme. For 
lærerne handler det om at gøre undervisningen 
så autismevenlig som muligt, forklarer specialpæ-
dagog og mentor, Maj-Britt Olesen. Der er lære-
re, der er glade for at have autismeklassen og har 
dem hvert år, og hvor det falder naturligt at være 
meget strukturet, som man skal være her. Rådgiv-
ningen af lærerne er meget individuel og handler 
om den faste struktur som det vigtige holdepunkt 
og informationer, der skal være tydelige. Det er 
fint at have skabeloner at gå ud fra i undervis-
ningen, så eleven ved hvorfor, med hvem og hvor 
længe. 

Faste raMMer
I klassen har eleven en fast plads med navn på. I 
lokalet er ugens skema sat op på en væg, og hver 
elev har en reolhylde med et ringbind, der kan 
bruges til at holde orden på papirer til fagene. Ved 
siden af klassen er desuden et pauserum, der kan 
benyttes, når en elev trænger til ro. I den enkel-
tes skema lægger lærerne til hver time  lektier ind 
til læsning på skolen og hjemme. De skriver også, 
hvad der er læseformålet. Mentoren kan bl.a. hjæl-
pe med at lave et ugeskema, der giver overblik og 
struktur på lektielæsning. Men mentor kan også 
give hjælp til at arbejde med den sociale trivsel, så 
man, gradvist og i eget tempo, kan lære elever fra 
andre klasser at kende.
- Sammen med eleven kigger jeg på, hvad der skal 
ske lidt længere fremme, så det giver overblik og 
skaber ro, siger mentor Maj-Britt Olesen. Jeg har 
også samtaler med eleverne efter behov. Nogle 
taler jeg meget med og andre ikke ret meget. En 
del  har brug for hjælp til at prioritere deres tid og 
er måske flyttet hjemmefra. Her samarbejder jeg 
med bostøtterne for de unge.

Julie, elev i 1. g 
Julie Røssberg Prebensen, 16 år, går i 1.g i autis-
meklassen.
- Mine dage er delt op i fire moduler med pauser af 
forskellig længde. Det er tilrettelagt sådan, så man 
får en fast struktur ind hver dag fra kl. 8.30-15.30. 
Tre gange om ugen er det sidste modul studie-
værksted, hvor vi laver lektier, og der er en lærer, 
som kan hjælpe, og det er dejligt. Jeg bruger stu-
dieværkstedet meget til at få lavet afleveringer, 
fordi jeg kan få hjælp til dem her. Så kan jeg plan-
lægge mine opgaver efter hvilken lærer, der er her.
- Jeg kommer fra en friskole og regnede med, at 
gymnasiet ville blive en meget stor omvæltning. 
Det blev det ikke, for der har været megen struk-
tur, så det har været dejligt at starte.  Vi er kun 12 
i klassen, så der er megen fokus på den enkelte, 
og forløbet har indtil nu ligget over mine forvent-
ninger. Det er rart, at læreren har så meget tid til 
den enkelte.

INFO:
Paderup Gymnasium, 
Apollovej 64, 8960 Randers SØ
www.paderup-gym.dk
Tlf. 8641 6677

Optagelse: 
Du kan søge om optagelse ved at indsende 
det ansøgningsskema, som ligger på vores 
hjemmeside. 
Vedlæg diagnosepapirer og andre relevan-
te dokumenter.
Vi holder brobygningsforløb for unge med
autisme hvert år i uge 43/44. 
I januar/februar holder vi et åbent oriente-
ringsmøde. 
Find datoer på vores hjemmeside.

annonce

Julie Røssberg Prebensen ses her 
foran Paderup Gymnasium.

Specialpædagog og mentor Maj-Britt Olesen fungerer 
som støtte i forhold til eleverne i autismeklassen.


