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A a b e n r a a

S t a t s s k o l e

Uddannelse
med udsyn
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Uddannelse med udsyn

Som ny elev på Aabenraa Statsskole ligger
der 2-3 rigtig spændende og udviklende år
foran dig. Vi glæder os til at se dig, og du
kan være sikker på, at der vil blive taget
godt imod dig. Statsskolen er kendt for sit
gode elevmiljø og høje faglige standard.
Som elev på skolen er du en del af et levende og udfordrende miljø, hvor du har
optimale muligheder for at udvikle dig i
fællesskab med andre.
Udover gode kammerater vil du hver dag
møde dygtige lærere, der brænder for at
undervise og bidrage til, at din tid på
Aabenraa Statsskole bliver enestående. Det
største bidrag yder du dog selv. Hvis du
møder med et åbent sind og den rigtige
indstilling til, at en studentereksamen ikke
er noget, du får, men noget, du selv må yde
en indsats for at tage, så vil mange døre
åbnes til en verden fuld af nye tanker,
viden, ideer – og en uddannelse for livet.
Ole Daneved
Rektor

Aabenraa Statsskole | Forstallé 14, 6200 Aabenraa | Tlf. 74 62 23 11 | aabenraa@statsskole.dk | statsskole.dk
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Det rigtige valg
Ved du, hvad du vil med dit liv? Vi vil meget gerne anbefale dig Aabenraa
Statsskole. Når du nu kommer fra folkeskolen med faste rammer og
kollektiv struktur, så er det måske på tide, at du træffer dine egne
valg for din fremtid. Aabenraa Statsskole giver dig frie rammer til
at vælge, hvad du vil sigte efter i din videre fremtid og har alt fra
naturvidenskab til humanvidenskab. Men er Aabenraa Statsskole
kun lektier og slid?
På Aabenraa Statsskole har vi mange aktiviteter, som styrker
vores fællesskab – alt fra fredagskaffe og skolefest til bigband og kor og mange spændende sportsaktiviteter.
Aabenraa Statsskole er stedet, hvor du kan opnå en
helt speciel dannelse og få et fantastisk venskab.
Vi valgte Aabenraa Statsskole, og vi er helt sikre
på, at vi tog det rigtige valg.

Axel, 1t og Lasse, 3c
Formandskabet i elevrådet
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"Jeg valgte en HF, fordi jeg godt vidste, hvad jeg ville efterfølgende og gerne ville hurtigt videre. Men
tiden er gået alt for hurtigt. Trods aldersforskellen og vidt forskellige personligheder har vores klasse det
utroligt godt sammen. Det gode ved HF er, at skolen også har mange aktiviteter, man kan deltage i uden
for skoletiden. På den måde får man også skabt kontakt med andre tværs over klasserne og laver noget,
man fælles godt kan lide. Jeg sidder også i elevrådet, som jeg er rigtig glad for."
Shkendie, 2p

Ønsker du information om
vores HF-tilbud for elever
med autisme, spørg efter
vores ASF-brochure.
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HF-uddannelsen er en 2-årig uddannelse, der giver dig et solidt og bredt fundament.
En HF-uddannelse åbner for videregående uddannelser. Vores kursister kommer oftest
fra 10. klasse fra en folkeskole eller en efterskole. Mange er interesserede i jobs som
pædagog, lærer, datamatiker, sygeplejerske, multimediedesigner og bioanalytiker.
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 løbende evalueret i dine samtaler med din tutor og dine lærere. Vi hjælper dig
med vejledning og lektiehjælp, hvis du får problemer. Her tager vi hånd om din uddannelse – hele vejen.
Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, et kreativt fag (f.eks. mediefag,
billedkunst eller musik) og nogle valgfag. I 2015 tilbyder Aabenraa Statsskole fire fagligt tonede linjer, hvor valgfagene toner en bestemt interesse. Når du søger optagelse
på HF, skal du vælge en af de fire linjer:

Kommunikationslinjen
Engelsk A – Innovation C

IT-linjen
Matematik B – Informationsteknologi C

Sundhedslinjen
Biologi B – Psykologi C

Samfundslinjen
Samfundsfag B – Psykologi C
På alle linjerne har du desuden et valgfag, så du kan opfylde netop dine uddannelsesønsker. Fordi vi er en stor skole, har vi et meget bredt udbud af valgfag – fra religion over idræt til fysik.
En HF på Aabenraa Statsskole er både faglig og social. Du kommer til at indgå i en
hverdag med 850 andre unge, der giver et unikt socialt miljø. Her er lektiecafé, en
aktiv elevforening, mange frivillige tilbud inden for idræt, medier, musik og meget
mere. I den første måned af din tid på Statsskolen vil du opleve introturen til
Stevninghus, kordag og teambuildingdag på Idrætshøjskolen i Sønderborg.
Vi vil være sikre på, at du får en god start!
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KOMMUNIKATIONSLINJEN
Engelsk A · Innovation C

KOMMUNIKATION OG IT

Mange kan tale engelsk, men kan du faktisk kommunikere på rigtigt
engelsk? Uanset om du sigter mod en fremtid i marketing, som rejseleder, instruktør eller som folkeskolelærer, så vil du være klædt godt
på med denne linje.
Du kommer til at beskæftige dig med tekst, levende billeder og lyd
på engelsk. Det giver dig et godt sprogligt kendskab til hele den engelsksprogede verden. I innovation lærer du at arbejde kreativt med
ideudvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver
inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper.
På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være
psykologi B eller samfundsfag B.

IT-LINJEN
Matematik B · Informationsteknologi C
Interesserer du dig for at arbejde med digitale medier på et niveau,
der rækker ud over selv at spille GTA V? Sigter du efter en fremtid som
multimediedesigner, datamatiker eller IT-supporter, så bør du overveje
IT-linjen.
Her får du en grundig introduktion til produktion og analyse af forskellige typer computerprogrammer. Undervisningen er projektorienteret, og man arbejder både ved tastaturet og med de teoretiske sider
af softwareproduktion. IT-teori indeholder flere elementer fra matematik. Derfor indeholder denne linje også matematik B. Matematik
bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang
række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.
På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være
fysik C eller kemi B.
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SUNDHEDSLINJEN
Verden er større end dig. Synes du også, at det er spændende, hvordan sammenhængene mellem mennesker og
natur er? Så kan du med fordel kigge nærmere på sundhedslinjen. Den peger mod en fremtid som bioanalytiker,
sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Al viden bygger på observationer – og på sundhedslinjen lærer du at
gennemføre undersøgelser i laboratoriet og i felten. Du får baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom, herunder betydningen af arv, miljø og kultur. Uanset om det er
ude i naturen eller mellem mennesker.
På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være idræt B eller matematik B.

SAMFUNDSLINJEN
Samfundsfag B · Psykologi C
Interesserer du dig for, hvad der foregår omkring dig?
Hvorfor er verden indrettet på netop denne måde?
Samfundslinjen sigter mod en fremtid som pædagog, folkeskolelærer,
journalist eller socialrådgiver.
Du får indsigt i mange redskaber og modeller, der kan forklare
udviklinger – både i samfundet generelt og hos individet. Du
vil få faglig viden om de mange tanker og diskussioner, som
præger hverdagen:
Hvorfor handler mennesket, som det gør?
Hvad er et velfærdssamfund?
Hvad mon der nu sker i Europa?
Hvorfor opstår der økonomiske kriser?
I vil lære at diskutere og argumentere og lære,
at andres mening kan være lige så rigtig.
På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det
kunne f.eks. være innovation C eller religion B.

SUNDHED OG SAMFUND

Biologi B · Psykologi C
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STX-uddannelsen er en 3-årig uddannelse, der består af et ½ års grundforløb
og 2 ½ års studieretningsforløb. Uddannelsen giver adgang til alle videregående
uddannelser, uanset hvad du interesserer dig for og vil med dit liv. STX er uddannelsen for dig, hvis du gerne vil have viden og indsigt og kan lide det brede
samspil mellem fagene.
Du får en hverdag, hvor der er mulighed for fordybelse og perspektivering.
På Aabenraa Statsskole udbyder vi 11 forskellige studieretninger. Det er kombinationen af den studieretning og de valgfag, som du vælger, der kommer til at
få indflydelse på den hverdag og de faglige udfordringer, som du vil møde hos
os.
I studieretningsforløbet har du følgende fag:
- Obligatoriske fag
- 3 studieretningsfag
- Valgfag
- Almen studieforberedelse (AT).
Du kan på skolens hjemmeside se mere om fag og forløb på STX:
www.statsskole.dk/undervisning/gymnasieuddannelsen
Du får karakter i alle fag 3 gange i løbet af skoleåret. Eksamen, der er fordelt
på alle 3 år, består af 8 prøver (mundtlige og skriftlige). Desuden skal du i 3.g
aflevere et studieretningsprojekt (SRP).

Hvad lærer man på STX?
På STX-uddannelsen bygger vi videre på de fag, du kender fra folkeskolen. På
Aabenraa Statsskole har vi fokus på, at fagligheden er i top. Men vi lægger også
vægt på at uddanne dig til at kunne tænke selvstændigt, ligesom vi støtter og
fremmer dine sociale evner, innovative kompetencer og kreativitet.
Hvordan er dagligdagen?
Vi lægger vægt på, at undervisningen er varieret og vedkommende. Derfor arbejder vi med forskellige læringsstile og undervisningsmetoder. Det stiller store
krav til både læreren og eleven. Som elev vil du indgå i et fagligt miljø, både i
undervisningen og efter timerne, hvor du har mulighed for at deltage i en af
skolens lektiecaféer.

“Aabenraa Statsskole sætter
sit præg på en udviklingsmæssigt. Vi snakker ikke kun
fagligt, men lige så meget
personligt. Alle de sociale initiativer om fælles arrangementer på tværs af skolen
giver mulighed for personlig
udfoldelse. Vi prioriterer først
og fremmest et vildt sammenhold."
Asger, 3f

-Elevhæfte_2015_Layout 1 12/11/14 12.37 Side 9

-Elevhæfte_2015_Layout 1 12/11/14 12.37 Side 10

STX - DEN KUNSTNERISKE STUDIERETNING

Kreativitet og kommunikation
Engelsk A – Musik A – Matematik B / Samfundsfag B
Er du interesseret i musik? · Kunne du tænke dig at lave din egen
musik? · Er du fascineret af de engelsksprogede lande? · Vil du gerne
lære at tale og skrive engelsk på et højt niveau? · Er du nysgerrig efter
at forstå sammenhængen mellem kunst, kultur og samfund?
Så overvej den kunstneriske studieretning. Omdrejningspunktet er fagene
musik og engelsk, men fælles for alle retningens fag er arbejdet med kommunikation, kultur og samfund.
Du lærer at spille på forskellige instrumenter og komponere din egen musik,
f.eks. jazz-arrangementer og korsatser. Du opbygger også en teoretisk forståelse for musik, der går hånd i hånd med fagets praktiske del.
I engelsk arbejder du med sproget i forskellige kommunikationssituationer og
får en stor viden om kulturen og samfundet i de engelsktalende lande.
I samfundsfag får du indsigt i danske, europæiske og internationale forhold,
men med et særligt fokus på samfundsforhold i de engelsktalende lande. Hvis
du gerne vil have matematik på et adgangsgivende niveau, kan du vælge matematik i stedet for samfundsfag.
Fagene spiller rigtig godt sammen, og du vil opleve, at det, du lærer i det ene
fag, kan bruges i de andre fag. Det giver sammenhæng i din uddannelse.
Karriere
En kunstnerisk studieretning kan være det rigtige valg for dig, hvis du gerne
vil have et arbejde, der kombinerer kreativitet og kommunikation, f.eks. inden
for IT, musik, design, teater, reklame eller undervisning.
Eksempler på flerfaglige emner:
• Fra Shakespeare til Obama
• Boybands, girlpower og mediemagt
• Ungdomskultur i tekst, musik og billeder

”Det at gå i musikklassen er en blanding af det faglige og sociale, skolen har at byde på. Undervisningen er
på højt niveau med engagerede lærere, og det sociale samvær forstærkes af en fælles interesse for musik.
Der spilles på kryds og tværs af årgangene, og det skaber et specielt sammenhold, som musiklinjen er særligt
kendt for. Jeg er utrolig glad for min klasse og linje, da jeg har fået muligheden for at læse det, jeg elsker.
Undervisningen er varieret og delt op i en praktisk og teoretisk del, hvor fagets omfang udforskes. Alt i alt
er det en fornøjelse at læse, spille, lytte og forstå musik, og det kan man på Aabenraa Statsskole.”

Sophie, 2c

Udforskning og innovation
– Lær at forstå verden omkring dig.
Aabenraa Statsskole udbyder 4 studieretninger inden for
naturvidenskab.
Biologi A – Idræt B – Matematik B
Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B
Matematik A – Fysik B – Kemi B
Matematik A – Kemi B – Biologi B
• Hvordan virker en railgun, som bruges i mange
computerspil, i virkeligheden?
• Hvordan målretter vi medicin til den enkelte patient?
• Falder antibrint opad?
• Kan vi blive ved med at sætte verdensrekorder i atletik?
• Hvordan spredes et rygte?
• Kan man forudsige, hvor en kanonkugle lander
i blæsevejr?
• Er radioaktivitet altid farligt?
• Hvad kan man egentlig undersøge med statistik?
• Kan man genoplive dinosaurerne?
I de naturvidenskabelige studieretninger lærer du at undersøge den verden, vi lever i.
Du kan forvente en hverdag med stor variation, da du både
har mange naturvidenskabelige fag og samtidig meget sprogundervisning. Studieretningerne indeholder fag, som giver direkte adgang til de videregående uddannelser uden supplering. Alle studieretningerne indeholder matematik på mindst
B-niveau.
Eksempler på flerfaglige samarbejder:
• Nanoteknologi i lægevidenskaben
• Genteknologi i teori og praksis
• Kost, motion og sundhed
• Radioaktive processer i Jordens indre og i stjernerne
• Brændselsceller og brintbiler.

"Skolen tilbyder spændende naturvidenskabelige linjer, alle ideelle til dig, der elsker fysikkens undere og
matematikkens logik. Fælles for de naturvidenskabelige linjer er muligheden for fordybelse samt et udbredt
socialt netværk på tværs af klasser og årgange."

Sneaster, 3u

STX - DE NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
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STX - DE SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
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I de samfundsvidenskabelige studieretninger er der fokus på
danske og internationale samfundsforhold.
Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B
Samfundsfag A – Mediefag B – Matematik B
Med samfundsfag som studieretningsfag får du mulighed for
at fordybe dig i samfundsmæssige spørgsmål.
• Hvordan fungerer det danske politiske system?
• Hvad er en økonomisk krise?
• Hvor meget magt har en spindoktor?
• Hvilke kræfter påvirker samfundsudviklingen?
• Hvordan skildres den politiske virkelighed i film og
på tv ?
Hvis du vælger retningen med mediefag, kommer du til at beskæftige dig med film og produktion af film. Du lærer at analysere, optage og redigere film, og du rustes til at begå dig i
en verden, hvor medier spiller en stor rolle. I samarbejde med
samfundsfag kan man bl.a. fokusere på mediernes magt.
På de samfundsvidenskabelige studieretninger opstiller vi
forklaringsmodeller, formulerer hypoteser og teorier og diskuterer problemstillinger.
Karriere
Med en samfundsvidenskabelig studieretning i bagagen kan
du evt. arbejde videre inden for undervisning, jura, journalistik, økonomi, medievidenskab.
Eksempler på flerfaglige emner:
• Demokrati og frihed
• Det retfærdige samfund
• Danmark og EU – fordele og ulemper ved medlemskabet
• Danmark, Europa – og verden
• Menneskets adfærd og selvopfattelse i en moderne verden.

”Er du typen, som elsker at diskutere og samtidig har interesse for samfundsforhold i Danmark, såvel som i
resten af verden? Så er de samfundsfaglige studieretninger lige noget for dig! Her vil du komme i en klasse,
hvor undervisningen er stærkt præget af diskussioner, men også fordybelse af aktuelle emner. Selvom vi på
disse studieretninger ikke altid er enige, så er sammenholdet alligevel helt i top.”

Elvin, 2e
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Engelsk A – Spansk A – Tysk B
Engelsk A – Fransk A – Tysk B
Engelsk A – Psykologi B – Samfundsfag B
• Drikker englænderne te hver eftermiddag?
• Hvad sker der, hvis den amerikanske regering lukker?
• Hvorfor er noget politisk ukorrekt – og kan man sige det alligevel?
• Kan man skrive en tale, som varer 20 minutter, men alligevel undgå
at sige noget konkret?
• Hvorfor er krimier så populære?
• Hvor meget minder det amerikanske samfund om det danske?
• Forstår du, hvad folk siger om dig, når du er på ferie?
Sprogfagene er mere end blot analyse af romantisk poesi og tør grammatik om
passivkonstruktioner. De handler om at forstå, hvorfor verden er skruet sammen,
som den er, hvordan man agerer i en globaliseret verden og vigtigst af alt, forstå
hvad der bliver sagt om en, når man er på ferie. I sprogfagene lærer du ikke blot
at kommunikere, men bliver også klogere på dig selv og din egen verden.
Karriere
Vælger du en sproglig studieretning, åbner du døren for en lang række uddannelser inden for så varierede områder som pædagogik, kommunikation, kultur og
samfund. Tænker man på karriere inden for erhvervslivet, kan man gøre sig uundværlig med videregående uddannelser som cand. negot, europæisk business og
international virksomhedskommunikation. Eller give sig i kast med mere generelt
anlagte uddannelser som sprogstudier, journalistik og internationale studier.
I de sproglige studieretninger lærer du at forstå den verden, vi lever i.
Eksempler på flerfaglige emner:
• Europa i det 21. århundrede
• Ung i og uden for Europa
• Storbyliv (London, New York, Berlin, Madrid, Mexico City)
• Udlængsel og opdagelsesrejser
• Levende billeder – kulturelle spejl.

”Den sproglige undervisning på skolen er super god og er tilpasset den enkeltes niveau. Udover det er der også
studieturen i 2. g, hvor min klasse og jeg var i Dublin, hvilket var en kæmpe oplevelse. Så hvis du er vild med
sprog og fremmede kulturer, er en sproglig linje på Aabenraa Statsskole lige noget for dig.”

Kristian, 3ai

STX - DE SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Kommunikation og kultur. Lær at begå dig i en globaliseret verden.
Aabenraa Statsskole udbyder 3 sproglige studieretninger med hovedvægt på
sprog, kultur og samfund.
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Studierejser
”Der er noget helt unikt over at sidde i en minibus, der stinker af tørrede fisk og lyder, som om den skulle
have været fornyet tilbage i 90’erne, alt imens en snestorm raser mod ruderne. Det er noget, man aldrig
glemmer – i hvert fald ikke når ens rejsefæller er ens fremragende klassekammerater.
Uanset om du er på kulturrejse i Rom, til St. Patrick’s Day i Dublin eller står i en sneboldkrig på Island, vil
du knytte nye bånd med folk i din klasse, som du måske ikke forventede. Pludselig sidder du side om side
med din historielærer på en café og drikker varm kakao. Der er noget over det at vandre rundt i Reykjavik,
bestige klipper i vulkanlandskabet eller ride gennem iskolde fosse på ryggen af en islandsk hest. Man er
så godt som sikret venner for livet.”
Rasmus, 3u

-Elevhæfte_2015_Layout 1 12/11/14 12.37 Side 15

Vejledning
På Aabenraa Statsskole er der altid en vejleder tilstede, når du har
brug for det. Vi vil gerne hjælpe dig til at træffe de rigtige valg og
støtte og vejlede dig, sådan at du får det bedste ud af dit studieforløb.
Læsevejlederen hjælper dig, hvis du har svært ved at læse og skrive,
f.eks. gennem undervisning i læse- og skriveteknik eller udlevering
af IT-rygsæk.
Vi tilbyder hjælpen hurtigt, hvis du har brug for støtte. Kontakt os
allerede gerne i forbindelse med din ansøgning om optagelse.
Kontakt os og få en snak om din uddannelse.
Vejledningen og læsevejledningen
Mailadresse: vejledningen@statsskole.dk
Lektiecafe og Restudy
Et godt og hyggeligt studiemiljø præger lektiecafeen på Aabenraa
Statsskole. Her kan du mandag til torsdag læse lektier sammen med
dine venner. Du kan også få hjælp, der passer til dit behov. Du kan se
lektiecafeerne i dit skema.
Du kan også få digital hjælp via Restudy. Det er onlinehjælp, der virker døgnet rundt.
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Meget mere end undervisning...
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Fest og fredagshygge
Et godt gymnasium arrangerer nogle gode fester.
Det gør vi også på Statsskolen.
Der er de ‘’obligatoriske’’ fester for alle skolens
elever, f.eks. efter idrætsdagen, til jul og til fastelavn.
Og så er der de mere eksklusive gallafester, hvor
man dresser op, spiser en festmiddag og danser
til langt ud på natten.
I fredagscaféen går det lidt mere stille for sig. Her
kan man – ud over at nyde en øl eller vand –
snakke om alt og intet på tværs af klasser og årgange. Det er en god og afslappende måde at
slutte en uge af på.
Musik og sang
Skolen summer af musik og sang efter skoletid. Lydene kommer fra skolens musikfløj, hvor bigbandet Pianoforte og skolekoret øver sig. Man hører
også tonerne fra elever, der øver en musical eller
forbereder sig til en konkurrence, f.eks. skolens
version af Grand Prix og Scenen er din.
Hvis du har en tone i livet, eller bare lyst til at
prøve det af, er der masser af muligheder for at
være sammen om musik på skolen. Du kan også
være med til koncerter rundt omkring i landet og
på tur til udlandet med bigbandet eller kor.
Film
Hvis du er til film, kan du deltage i VERTIGO-filmfestivalen, hvor den røde løber rulles ud for alle
skolens elever i mediefag. Deltagerne stemmer
om årets bedste elev-film i kategorier som bedste
film, bedste klipning og bedste skuespiller.
Bagefter står den på gallafest med middag, prisoverrækkelser, fotosessions og party.
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Maleri, skulptur og collage
Med jævne mellemrum åbner vi dørene til skolens værksteder
og atelierer. Det sker på udvalgte eftermiddage og weekender,
og alle elever på skolen er velkomne. Så kan man afprøve billedkunstfagets forskellige kunstarter og teknikker: maleri, tegning, skulptur, foto, grafik, installation m.m. Man kan arbejde
alene eller i små grupper. Det bestemmer man selv – bare man
hygger sig. Og hvis man har brug for hjælp, kan man spørge læreren til råds.
Frisport
Det er let at få sved på panden og pulsen op på Statsskolen. Vi
har et fantastisk Idrætshus med plads til at udfolde sig.
Ultimate, floorball, volleyball, basket, fodbold og styrketræning
er bare nogle af de muligheder, der er for elever med sport i blodet. Vinderinstinktet kan også blive tilfredsstillet ved at stille op
i både de interne turneringer og tuneringer mod andre gymnasier. Men det er ikke konkurrence det hele. Man kan også bare
møde op og være sammen med andre og have det sjovt.
Konkurrencer i naturvidenskab og innovation
Hvis du er lidt nørdet og godt kan lide at dyste, kan du deltage
i A-lympiade i matematik, fysikolympiade, kemiolympiade,
Georg Mohrkonkurrencen, Science Cup Denmark, European
Business Games og konkurrencen for Unge Forskere.
Eleverne på Statsskolen klarer sig som regel godt – måske på
grund af de gode lærere og de gode lokaler. Når alt kommer
til alt, skal succesen nok tilskrives skolens dygtige og engagerede elever. Dem er vi meget stolte af.
Foredrag og arrangementer
Statsskolen arrangerer løbende foredrag for skolens elever og
lærere. Det er en god afveksling til den daglige undervisning.
Foredragene er meget forskellige. Nogle bliver man klogere af,
f.eks. foredrag om liv på andre planeter, om mobning og om
forskellen på drenge og pigers tænkemåde. Andre får lattermusklerne i gang.
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”For mig var det at være med i en musical
en udfordring til mig selv. Jeg har normalt
svært ved at omgås mennesker, jeg ikke
kender, men jeg kom utrolig tæt på de
andre, og jeg følte et stærkt sammenhold.”
Britt, 3c
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Studieretninger 2015
Kunstnerisk

Engelsk A – Musik A – Matematik B / Samfundsfag B

Naturvidenskab

Biologi A – Idræt B – Matematik B

Naturvidenskab

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Naturvidenskab

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Naturvidenskab

Matematik A – Kemi B – Biologi B

Samfundsvidenskabelige

Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B

Samfundsvidenskabelige

Samfundsfag A – Mediefag B – Matematik B

Sproglige

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Sproglige

Engelsk A – Fransk A – Tysk B

Sproglige

Engelsk A – Psykologi B – Samfundsfag B

HF-linjer 2015
Kommunikationslinjen
IT-linjen
Sundhedslinjen
Samfundslinjen

Aabenraa Statsskole slår dørene op for kommende elever
og deres forældre i to omgange.

Lørdag den 17. januar – åbent gymnasium kl. 9.30-13.30
Få et indblik i, hvordan undervisningen forløber på en helt almindelig skoledag,
få generel orientering om STX- og HF-uddannelsen og oplev skolen i praksis.

Lørdag den 31. januar – åbent hus kl. 10.00-13.00
Supplerende arrangement for dem, der er forhindret d. 17. januar.
Fotos: Jacob Kjøller Andersen med hjælp af Anne Sofie Bollerup
Foto studierejser: Sidsel Kjer Kristiansen, Sneaster Asrat, Emma Kruse Wollesen

