
 

 

Kære ansøger 
     Aabenraa, den 15. april 2016 

 
Du er optaget på Aabenraa Statsskole! 
 
Vi glæder os til at møde dig på Aabenraa Statsskole i 1g på STX uddannelsen / 1hf på HF uddannel-
sen.  
 
Hvis du ikke vil gøre brug af uddannelsestilbuddet, bedes du hurtigst muligt give os besked. Der er 
elever på venteliste. 
 
Du vil inden den 1. juli 2016 modtage en mail med praktiske oplysninger om dit kommende ud-
dannelsesforløb og om Aabenraa Statsskole.  
 
Alle vores nye 1. års-klasser skal møde første dag tirsdag d. 9. august 2016. 2.års og 3.års klasser 
møder dagen efter.  
 
Første dag vil der være et særligt introduktionsprogram, og du vil blive fotograferet. Din første 
normale undervisning starter onsdag den 10. august, hvor alle skolens elever møder den dag i au-
laen til en fælles velkomst og har undervisning bagefter. 
 
Den 18-19. august skal alle skolens nye elever til Stevninghus på en fælles ”hyttetur”. Hytteturen 
koster 150 kr., som du bedes aflevere den 9. august. Samme dag betaler du også for matematik-
programmet TI-Nspire CAS. Du bedes derfor medbringe i alt 300, - kr. i kontanter. 
 
I løbet af sommerferien kan du på skolens hjemmeside, www.statsskole.dk, øverst på siden klikke 
dig ind på Lectio og finde oplysninger om, hvilken klasse du skal gå i, og hvordan dit skema kom-
mer til at se ud. Du skal bare finde dit navn under elev. 
 
Du kan også kontrollere, at dit sprogvalg og valg af kunstnerisk fag er, som de skal være. Disse valg 
er bindende, når skoleåret er begyndt. Du kan altså kun ændre noget inden 1. skoledag. 
 
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller en efterskole, skal du være opmærksom på at 
optagelsen er betinget af, at du gennemfører de planlagte afgangsprøver på dit nuværende klasse-
trin. 
 

Med venlig hilsen 
Aabenraa Statsskole  
 
Lone Mailandt-Poulsen 
Rektor 

http://www.statsskole.dk/

