
ASF-klasse på Aabenraa Statsskole

– Et nyt HF-tilbud

A a b e n r a a  S t a t s s k o l e

s t a t s s k o l e . d k



 | Aabenraa Statsskole | Forstalle 14, 6200 Aabenraa | Statsskole.dk  | Tlf: 74 62 23 11 | aabenraa@statsskole.dk | 

UDDANNELSE MED UDSYN   

En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du 
senere får brug for på dit videregående studium, og du 
vil blive en del af et fællesskab, som udvikler dig både 
fagligt, socialt og personligt.

Du blive en del af et studiemiljø, der lægger vægt på et 
udfordrende og højt fagligt niveau. På Aabenraa Statss-
kole vil du møde lærere, der brænder for deres fag og 
deres elever, og som vil bidrage til, at du får nogle 
enestående og lærerige år.

Mange af vores elever er ivrige efter at deltage i aktivi-
teter, der har fokus på det sociale fællesskab på tværs af 
klasser og årgange. Det gør, at Aabenraa Statsskole er 
mere og andet end daglig undervisning og fag. 
Du kan vælge at deltage i elevrådsarbejde, et af skolens 
udvalg, frivillig musik, idræt, billedkunst, bigband, 
musical, kor, fredagscafé, fester og andre spændende 
ting. 

Vi glæder os til at til byde dig velkommen til to  
udviklende, lærerige og sjove år.

Lone Mailandt-Poulsen
Rektor



Aabenraa Statsskole tilbyder dig et særligt tilrettelagt forløb, som 
fører til en HF-eksamen.

I ASF-klassen er der 10-12 elever, og klassen har et lokale med en 
særlig indretning, som imødekommer behovet for struktur og 
faste rutiner – fx vil du få en fast arbejdsplads. Lokalet ligger i 
udkanten af Statsskolen, men indenfor skolens bygninger. Der er 
derfor mulighed for at være afsondret og beskyttet, men også 
mulighed for at deltage i det almindelige liv på skolen.
I forbindelse med det faste klasselokale er der små grupperum,
som kan bruges til gruppearbejde, pauser på tværs af klasserne
eller tilbagetrækning.

Vi har reduceret lektiemængden, og en stor del af det skriftlige 
arbejde skrives på skolen, mens klassens faglærer kan hjælpe. 

HF-uddannelsen er en 2-årig uddannelse, der giver dig et solidt 
og bredt fundament. En HF-uddannelse åbner for alle mulige 
videregående uddannelser.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, et kreativt fag 
og nogle valgfag. 1-2 fag er på hold sammen med andre af 
Statsskolens elever. 

Du får ingen standpunktskarakterer på HF, men du skal til 
eksamen i alle fag – undtagen idræt. Alligevel ved du altid, 
hvordan din faglige udvikling er. Dine fremskridt bliver evalueret i 
samtaler med dine lærere. Vi hjælper dig med vejledning og 
lektiehjælp – vi tager hånd om din uddannelse – hele vejen. 

     

HF FOR UNGE MED 
AUTISMESPEKTRUMSFORSTYRRELSER .UDDANNELSE MED UDSYN   

UDDANNELSEN



Det forventes, at hjemkommunen betaler for en mentorordning. Det 
er mentorens funktion at være bindeled mellem den enkelte elev, 
klassen, lærerne, skolens ledelse, hjemmet og de o�entlige instanser. 
Mentoren samarbejder med eleven om de ydre forhold, som er vigtige 
at få på plads, så det faglige udbytte for den enkelte elev forbedres. 
Det er også mentoren, der hjælper med at strukturere lektielæsning 
og opgaveskrivning. Der er jævnlige samtaler mellem den enkelte 
elev og mentoren. Vejlederen arbejder tæt sammen med din mentor.
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I ASF-klassen afholdes hvert efterår et 
FLE-arrangement, som er en aften med en 
blanding af information og hygge – vi tror 
på, at denne type arrangement lægger 
grunden til et godt samarbejde. 

FORÆLDRE  - LÆRER - 
ELEVARRANGEMENT 



På Aabenraa Statsskole er der altid en vejleder 
tilstede. Alle elever i ASF klassen får den samme 
vejleder, som deltager i visitationen i forbindelse 
med optagelsen. Det er vejlederen, som hjælper dig i 
forbindelse med særlige behov i relation til at kunne 
gennemføre.

Læsevejlederen hjælper dig, hvis du har svært ved 
læse og skrive. Det er også læsevejlederen, som 

screener dig for at �nde ud af, om 
du har brug for en IT rygsæk. Alle 
elever starter 1 HF med at blive 
læsescreenet.   

Kontakt os og få en snak om din 
uddannelse. 
Mailadresse:
vejledning@statsskole.dk  
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 LEKTIECAFÉ & RESTUDY



Et godt og hyggeligt studiemiljø præger lektiecafeen på Aabenraa 
Statsskole. Her kan du få hjælp, hvad enten du sidder med en a�evering i 
dansk, matematik eller har brug for at få styr på engelske verber.
Vi har forskellige lektiecaféer ved Aabenraa Statsskole – og der er også 
mulighed for, at lektiecafeen kan imødekomme særlige behov. 
Du kan også få digital hjælp via Restudy – altså en særlig online 
lektiehjælp, der virker døgnet rundt. 

??

  
 LEKTIECAFÉ & RESTUDY





Aabenraa Statsskole har en lang tradition for et bredt 
tilbud om frivillige aktiviteter, hvor du som elev i 
ASF-klassen også har mulighed for at deltage i din 
fritid. 
Man kan fx
- sidde i skolens elevråd og udvalg
- deltage i naturvidenskabelige konkurrencer 
- tage Goethe-Zerti�kat
- deltage i fester
- være i bigbandet

ET LEVENDE UNGDOMSMILJØ



      

Hvert år har vi to Åbent Hus-arrangementer, hvor man 
kan besøge skolen og få information om vores tilbud – 
dato og tidspunkt kommer på skolens hjemmeside. 

ÅBENT HUS & BROBYGNING

Aabenraa Statsskole åbner dørene for kommende elever



ÅBENT HUS & BROBYGNING
          Hvert år tilbyder vi brobygning for elever fra 9. og 10. årgang.  
          Formålet med brobygningen er, at du får en bedre mulighed for 
          at vurdere, om vores uddannelse og vores tilbud vil kunne passe 
          til dine ønsker og dine behov.

Brobygning til ASF-klassen foregår næste gang i januar i uge 3, 2016. 

Hvis du ønsker at komme i brobygning hos os, skal du tilmeldes via UU.
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