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Målgruppe
Målgruppen er unge mennesker med en diagnose inden for autismespektret, som har gennemført mindst 9 års
skolegang og opfylder adgangskravene til hf. Ansøgere, der ikke umiddelbart opfylder adgangskravene, kan få tilbudt
en samtale med henblik på at afklare, om de kan optages på hf.
Denne ungdomsuddannelse skal ruste den unge bedst muligt til en efterfølgende kompetencegivende uddannelse,
til deltagelse på arbejdsmarkedet og til voksenlivet generelt. Der tages udgangspunkt i den unges ressourcer for at
sikre størst mulig udbytte af undervisningen.
Alle elever vil få tilknyttet en mentor, som er i ugentlig kontakt med eleven, for derigennem at støtte eleven i
uddannelsen.

Den 2-årige HF-uddannelse
Hf er en 2-årig almendannende og studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver adgang til en lang række
videregående uddannelser.
Hf-undervisningen finder sted på Aalborg Katedralskole, som er et centralt beliggende alment gymnasium og hf i
Aalborg i umiddelbar nærhed af alle offentlige transportmidler. Skolen har p.t. ca. 1000 elever og 120 lærere.
I klassen for unge med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) optages maksimalt 12 elever. Klassen vil få sit eget
klasselokale og et opholdsrum beregnet til mindre pauser. Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen i
klasselokalet. Dog foregår undervisningen i fag med laboratorieøvelser i de respektive faglokaler. Undervisningen i
det kunstnerisk fag eller idræt i 1.hf samt fagpakker og valgfag i 2.hf foregår på almindelige valghold.
Det ugentlige skema indeholder ca. 18 moduler af 95 min.
Alle klassens lærere har gennemgået efteruddannelse for at være rustet til at møde de særlige udfordringer som
undervisning af unge med autismespektrumsforstyrrelser indebærer. Kurserne tilrettelægges og afholdes i
samarbejde med Autismecenter Nordbo.
Eleverne undervises med den helt nødvendige hensyntagen til den enkeltes behov, men følger i øvrigt
undervisningsministeriets fagbeskrivelser og krav i forhold til læsepensum og eksamener.
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På Aalborg Katedralskole har klassen tilknyttet egen studievejleder med indgående kendskab til elevgruppen til at
bistå den enkelte med gennemførelsen af uddannelsen.

Uddannelses- og erhvervsafklaringsproces
I løbet af uddannelsen arbejdes der på uddannelses- og erhvervsafklaring med henblik på, at den unge på længere
sigt kan indgå på arbejdsmarkedet på så almindelige vilkår som muligt og dermed opnå en så høj grad af økonomisk
selvstændighed som muligt. Dette arbejde udføres af eleven i samarbejde med studievejleder.
Der fokuseres meget på, at hf-uddannelsen får et indhold og en sammenhæng, der sikrer, at den unge efter forløbet
kan fortsætte på en kompetencegivende uddannelse.

Selvudvikling/personlig afklaring
Under uddannelsen arbejdes der løbende målrettet med individuel psykoedukation.
For eleven sker dette gennem ugentlige samtaler med mentor.
Erkendelsen af og forståelsen for egne udfordringer og de deraf afledte problematikker ses som afgørende for den
enkelte unges personlige og faglige udvikling og for den enkeltes muligheder for at indgå i sociale relationer generelt
og i forbindelse med den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Visitation
Ud over en diagnose inden for autismespektret, er et kriterium for at blive optaget i klassen, at den unge har
gennemført mindst 9 års skolegang og opfylder adgangskravene til hf (se punktet optagelse). Alle ansøgere indkaldes
til en samtale på skolen. Denne samtale, eksamenspapirer og udredningspapirer danner tilsammen grundlaget for
afgørelsen om optagelse.
I visitationen tages der stilling til, om andre fagpersoner skal inddrages i vurderingen, eksempelvis fra tidligere
skoleforløb.
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Fagene i HF

Obligatoriske fag

Fagpakke
vælges i foråret i
1.hf.

1. hf

2.hf

Dansk
Engelsk
Kultur- og samfundsfaggruppe
Naturvidenskabelig faggruppe
Matematik
kunstnerisk fag eller idræt

Dansk
Engelsk
Kultur- og samfundsfaggruppe
Valgfag
Fagpakke

Fagpakker
• Samfundsfag & Business:
Matematik B og Samfundsfag B + ét valgfag på C-niveau eller B-niveau
• Sundhed:
Biologi B og Idræt B + ét valgfag på C-niveau eller B-niveau
• Teknologi & IT:
Matematik B og Fysik C + ét valgfag på B-niveau eller 2 valgfag på C-niveau
• Pædagogik:
Samfundsfag B og Psykologi C + ét valgfag på B-niveau eller 2 valgfag på Cniveau.

I forbindelse med ansøgningen vælges ét af følgende fag: billedkunst, mediefag, musik eller idræt, som er et fag i
1.hf. I dette fag foregår undervisningen på hold sammen med andre af skolens elever.
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I løbet af 1.hf skal eleven vælge en fagpakke og de valgfag, som kursisten skal have i 2.hf.
Valgfagene er:
B-niveau:
C-niveau:

Billedkunst, Biologi, Naturgeografi, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion,
Samfundsfag
Billedkunst, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Mediefag, Musik, Psykologi, Tysk fortsættersprog

Optagelse
Du kan blive optaget hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse.
Hvis du søger fra 9. klasse:
Du er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat.
Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen.
Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.
Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
Du har ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseks. bekræftet det faglige niveau fra udd.parathedsvurd.
Hvis du søger fra 10. klasse:
Du er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat.
Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, og du har ved
udtræk aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin,
eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin (mdt, skr).
Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mdt. og skr. i alle tre fag. Du har bestået dansk og matematik.
Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af
undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. kl.trin.
I forbindelse med din ansøgning skal du vælge: Et kunstnerisk fag eller idræt
Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på gymnasium eller hf, sker optagelsen efter en konkret
vurdering eventuelt suppleret med en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprøve.
Hvis du har behov for mere uddybende oplysninger om optagelse mv., kan vi henvise til skolens hjemmeside:
www.aalkat-gym.dk
Du er også velkommen til at ringe til skolens kontor på tlf. 96 31 37 70, hvor du kan blive stillet videre til en
studievejleder for at få svar på mere konkrete spørgsmål. Du kan også kontakte studievejleder pr. mail på:
ol@katedralskolen.dk
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Informationsaften, ansøgningsfrist og visitationssamtaler
Aalborg Katedralskole afholder informationsaften onsdag d. 16. januar kl. 18.30. Her vil der være mulighed for bl.a.
at tale med uddannelseschef John Riedel og studievejleder/mentor Karin Olesen.
Brobygning: 2 dage d. 11.-12. december 2018. Tilmelding via: www.brobygning.net

Digital ansøgning via: www.optagelse.dk
Ansøgningsfristen er 1. marts 2019.
Der vil blive afholdt visitationssamtaler i løbet af foråret.
Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende fremsendes direkte til:
Aalborg Katedralskole, Sct. Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg. Mail: adm@katedralskolen.dk

PÅ GENSYN
http://www.aalkat-gym.dk
Find os på Facebook

AALBORG KATEDRALSKOLE

Kontaktoplysninger:
AALBORG KATEDRALSKOLE
Sct. Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 37 70

Uddannelseschef John Riedel: jr@katedralskolen.dk
Studievejl./mentor Karin Olesen, Tlf. 96313782: ol@katedralskolen.dk
Skolens administration: adm@katedralskolen.dk
Skolens hjemmeside: www.aalkat-gym.dk

