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AABENRAA STATSSKOLE
VELKOMMEN TIL           

Uddannelse med udsyn er omdrejningspunktet for skolens to 
gymnasiale uddannelser, den 3-årige STX og den 2-årige HF.
Vi har altid eleven og undervisningen i centrum og i løbet af din tid 
på skolen, vil du opleve et aktivt og dynamisk studiemiljø med vægt 
på et udfordrende og højt fagligt niveau. Du vil møde 
dygtige lærere, der er engagerede i deres fag og eleverne, og som 
vil bidrage til, at du får et spændende og lærerigt 
uddannelsesforløb. Begge uddannelser giver dig de 
studiekompetencer, du får brug for, når du skal studere videre efter 
dine afsluttende eksaminer.

Aabenraa Statsskole er et moderne gymnasium, hvor udvikling, 
fællesskab og trivsel er i fokus, og hvor vi arbejder for, at du som elev 
har lyst til at være og lære, både i skoletiden og også gerne uden for.

Ud over den høje kvalitet i undervisningen lægger vi vægt på, at du 
har mulighed for at udfordre dig selv ved at deltage i faglige 
konkurrencer på nationalt eller globalt plan, og du kan vælge at 
engagere dig i elevrådet, skolebestyrelsen, et af skolens udvalg, 
mange slags idræt, kor, bigband, fredagscafe, fester og andre 
spændende aktiviteter.

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

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

LONE MAILANDT-POULSEN
REKTOR



Ditte Boe Sørensen, 19m
Peter Jessen-Hansen Røjkjær, 18f 

At lære er at leve – at leve er at lære

Vores gymnasietid på Aabenraa Statsskole er en tid fyldt med 
muligheder, der giver os adgang til en bred vifte af videregående 
uddannelser. Aabenraa Statsskole er et oplagt valg af  
ungdomsuddannelse, uanset om du går efter det sproglige, 
kunstneriske, det naturfaglige eller noget helt fjerde.  
Skolen stiller et bredt spektrum af studieretninger og fagpakker til 
rådighed og er spækket med efter-skole-aktiviteter. Med 
engagerede lærere og gode faciliteter er skolen derfor et oplagt 
sted at lære. 

Aabenraa Statsskole er meget mere og andet end læring. 
Skolen er et sted, hvor vi lærer nye mennesker at kende og knytter 
bånd for livet. Vi har derfor et kollektivt ansvar for at sikre, at ingen 
står udenfor fællesskabet på Aabenraa Statsskole. 
Elevrådet arbejder for at skabe rammerne for et godt studieliv. 
Vi er elevernes stemme, og vi vil gøre en forskel for alle elever – 
HF’er, ASF’er og STX’er. Vi rummer alle og er klar på nogle 
hyggelige, indflydelsesrige timer i selskab med hinanden. 

Vi vil i samarbejde med skolens ledelse, lærerne og jer elever tage 
initiativ til nye aktiviteter, der vil bringe os tættere sammen i en tid, 
hvor afstand er en nødvendighed. Elevrådet er vejen frem, hvad 
enten man ønsker forandring i ens skolegang eller blot ønsker 
udvidelse af ens omgangskreds.

Vi vil som elevråd arbejde inddragende, så jo mere resten af 
skolens elever bidrager, jo mere kan vi levere. 
Vi ser frem til et samarbejde om vores og skolens fremtid. 



HF er en toårig gymnasial uddannelse, som giver dig et solidt og bredt fundament. HF giver dig ad-
gang til en lang række mellemlange og korte videregående uddannelser. Du kan f.eks. 
videreuddanne dig til pædagog, lærer, politibetjent, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder eller 
multimediedesigner. For at få adgang til lange videregående uddannelser som f.eks. universitetet skal 
du tage den udvidede HF-fagpakke. Dette betyder, at du skal have to fag mere, end der er på den 
almindelige HF, men uddannelsen tager stadig kun to år. Du kan søge om optagelse på HF efter 9. og 
10. klasse, men også senere end det. 

På HF får du ikke karakterer i løbet af skoleåret, men din faglige kunnen bliver løbende evalueret på 
anden vis, så du altid ved, hvordan din faglige udvikling er, og hvordan du kan lære endnu mere. Ved 
hvert semester afslutter du et eller flere fag med eksamen og karakter.  

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, et valgfag og et valg mellem musik, mediefag, 
billedkunst eller idræt. I 2. HF vælger du en fagpakke, som indeholder to fag, der samarbejder med de 
øvrige fag om emner, der er målrettet din fagpakke. 

I 2021 tilbyder vi fire fagpakker:

Samfund 
Samfundsfag B og Psykologi C

Sundhed
Biologi B og Psykologi C

Sikkerhed 
Idræt B  og Psykologi C 

Universitets-udvidet
En af de tre øvrige fagpakker plus engelsk A og valgfag B/A

I hver fagpakke får du et valgfag, så du kan vælge lige det fag, der interesserer dig. Da vi er en stor 
skole, har vi et bredt udbud lige fra religion, over mediefag til matematik og kemi.

På HF arbejder vi praksisnært og målrettet videre uddannelsesmuligheder, for vi ved, at det er 
vigtigt, at du får fingrene i virkeligheden i dit uddannelsesforløb, så du er rustet til dit fremtidige 
karrierevalg. Du vil derfor møde flere projekt- og praktikforløb, hvor du kommer til at arbejde med 
forskellige emner i samarbejde med det lokale erhvervs -og kulturliv samt 
uddannelsesinstitutioner som UC Syd, Erhvervsakademiet og politiskolen.

På skolens hjemmeside kan du læse mere om de fire fagpakker, deres fag og opbygning:
www.statsskole.dk

På Aabenraa Statsskole ved vi, at et godt studiemiljø er vigtigt for unges trivsel. Det betyder, at efter 
sidste undervisningsmodul er der mange tilbud til dig. Du kan få hjælp til lektier i skolens studiecafé, 
deltage i de mange frivillige aktiviteter som idræt, billedkunst og musik eller mødes med dine 
skolekammerater i skolens fredagscafé. I din første tid som HF-elev hos os vil vi sørge for sociale 
aktiviteter for dig og din klasse, så I lærer hinanden godt at kende. 
Vi vil være sikre på, at du får en god start.

HF



Da jeg skulle til at vælge hvad jeg ville efter 10. 
klasse var jeg meget i tvivl, for det første var jeg 
ikke sikker på hvad jeg ville, og for det andet 
var jeg meget i tvivl om hvorvidt jeg måske bare 
skulle vælge hvad mine andre venner gjorde. 
Jeg endte med at vælge en HF da den tiltalte 
mig rigtig meget, og lukkede op for de 
videregående uddannelser jeg havde, og har i 
mine overvejelser. 
Jeg var meget nervøs da jeg startede på HF, men 
heldigvis er skolen god til at ryste klasserne 
sammen, både på kryds og tværs men også i 
den enkelte klasse. Udover det har man begge 
år nogle timer med de andre HF-klasser, så man 
derved også lærer de andre at kende. 
En HF var perfekt for mig, mange på HF ved 
allerede hvad de vil, men det betyder ikke man 
ikke kan være i tvivl stadig, for det kan man 
sagtens.
Jeg er endnu ikke sikker på hvad jeg vil efter 
Aabenraa Statsskole, men jeg har nogle ideer. 
HF har 3 forskellige fagpakker med hver sit 
fokusområde, her kan man vælge ibland 
sikkerhed, sundhed eller samfund. 

Julie Cecilia Niebuhr, 19q
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Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og 
menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, 
falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der 
indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller 
instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig. 

Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. HF. 

Interesserer du dig for spørgsmål som: 
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise? 
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde 
virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige 
viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om 
kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker 
bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være 
afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive 
styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange 
forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.   

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i miljø, og hvad der sker i 
hovedet og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, 
fysioterapeut, jordemoder eller miljøteknolog.

Interesserer du dig for spørgsmål som: 
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke 
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at vi 
har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde 
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet, og 
hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation. 
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for at 
stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af 
plastikaffald i verdenshavene.     

HF  
SUNDHED

HF  
SIKKERHED
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Universitets-udvidet
Hvis du med en HF ønsker adgang til 
en lang videregående uddannelse som 
f.eks. universitetet, skal du tage en ud-
videt fagpakke. Det betyder, at du skal 
vælge en ordinær fagpakke (Samfund, 
Sundhed eller Sikkerhed) og derudover 
følge undervisning i 
engelsk på A-niveau og et valgfag på 
minimum B-niveau.

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske udvikler 
sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund. 
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.  

Interesserer du dig for spørgsmål som: 
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det 
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for, at det bliver 
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve 
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er 
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a., at 
du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os, at vi 
bor i en velfærdsstat. 

HF  
SAMFUND



STX-uddannelsen er en treårig gymnasial uddannelse, der giver dig gode muligheder for 
fordybelse og en bred viden om mange områder inden for forskellige fag. STX består af 3 
måneders grundforløb og 2 3/4 års studieretningsforløb. Uddannelsen giver adgang til alle 
videregående uddannelser, uanset hvad du interesserer dig for og hvilke 
karriereønsker, du har. 

Aabenraa Statsskole udbyder 9 studieretninger inden for 4 hovedområder: 
naturvidenskab, sprog, kunst og samfundsvidenskab. I din studieretning kommer du til at 
fordybe dig i dit valgte studieområde, og du møder tværfaglige forløb, hvor flere fag 
arbejder sammen om et fælles emne. 

Foruden dine studieretningsfag og obligatoriske fag har du nogle valgfag, der giver dig 
mulighed for at tone din uddannelse, opfylde specifikke adgangskrav til videregående 
uddannelse eller pleje særlige faglige interesser.        
                                                                                                                                             
Du kan på skolens hjemmeside se mere om fag og forløb på STX:  www.statsskole.dk

Du får karakterer i alle fag 3 gange i løbet af skoleåret. Ydermere får du i den daglige  
undervisning også løbende tilbagemeldinger på dit faglige arbejde, så du bliver bevidst om 
dine egne styrker og udfordringer, og hvordan du lærer endnu mere. Eksamen er fordelt på 
alle 3 år og består af mindst 10 prøver (mundtlige og skriftlige). 

På STX-uddannelsen bygger vi videre på de fag, du kender fra folkeskolen, og du vil opleve 
en høj grad af fordybelse og specialisering. Gennem fagligt arbejde uddanner vi dig til at 
tænke selvstændigt og kritisk, og vi lægger vægt på bl.a. at udvikle dine 
innovative og globale kompetencer, men selvfølgelig også dine studiekompetencer. 
Hos os bliver du godt rustet til den videregående uddannelse, der venter dig. 

Den daglige undervisning er varieret og vedkommende, for vi arbejder med mange 
forskellige undervisningsmetoder og læringsstile. Vi inddrager det lokale, nationale og 
globale samfund i og uden for klasselokalet, og vi sikrer både en teoretisk og praktisk 
undervisning. Efter sidste undervisningsmodul har skolen et rigt studiemiljø, hvor du har 
mulighed for at besøge skolens studiecafé, deltage i frivillig idræt og kor eller gå til 
fredagscafé med dine kammerater fra skolen. Når du begynder i dit grundforløb og 
senere ved din studieretningsstart, arrangerer skolen en række sociale aktiviteter, så du og 
dine klassekammerater lærer hinanden godt at kende, og du får en god start på skolen. 

STX



“Da jeg skulle vælge en ungdomsuddannelse, 
valgte jeg en STX, fordi jeg var nysgerrig på 
verden og kulturer. STX har virkelig udvidet mit 
syn på verden, da en STX-uddannelse både er 
naturvidenskabelig, sproglig og kunstnerisk. 
Motivet bag valget af uddannelse er forskellig 
for alle, hvilket er en af styrkerne ved at vælge en 
STX-uddannelse. 
Der er nemlig plads til alle og til udvikling, og 
netop denne diversitet er en fantastisk kvalitet. 
At vi alle er forskellige – og der er plads til at 
være det.

Derudover åbner en STX-uddannelse dørene op 
for mange universitets -og andre uddannelser, 
hvilket for mig også var en væsentlig faktor 
– da jeg, ligesom mange af mine kammerater på 
skolen, ikke vidste hvad jeg ville i fremtiden 
– og man kan sige, at der er tid nok til at finde ud 
af det undervejs.“

David Søberg, 18mn



STX  
KUNST

Musik A – Matematik A
Musik A – Engelsk A

- Kunne du tænke dig at lave din egen musik? 
- Er du fascineret af musikkulturen i de engelsksprogede lande? 
- Vil du gerne lære at tale og skrive engelsk på et højt niveau? 
- Kunne du tænke dig at opdage matematik i musikalske                 
kompositioner?
- Er du nysgerrig efter at forstå sammenhængen mellem                  
    kunst, kultur og samfund?

                                     
        I 
De kunstneriske studieretninger er fællesnævneren arbejdet med 
kommunikation, kultur og samfund og matematik. Du lærer bl.a. at spille 
på forskellige instrumenter – og får viden om det 
engelske sprog, samfundsforhold eller matematik. Gennem det faglige 
samspil vil du erfare, at det, du lærer i det ene fag, kan bruges i de andre 
fag. Det giver sammenhæng i din uddannelse. Studieretningerne 
indeholder både matematik og engelsk på mindst B-niveau.

Eksempler på flerfaglige emner:
 - Fra Shakespeare til Trump
 - Boybands, girlpower og mediemagt
 - Ungdomskultur i tekst, musik og billeder
 - Alexander Hamiltons Amerika

Karriere
En kunstnerisk studieretning er 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. 

 

KREATIVITET
& KOMMUNIKATION

“Musiklinjen var det det helt rigtige valg for mig, da jeg altid har været musikinteresseret. Jeg har kombineret musik 
på A-niveau med engelsk på A-niveau, hvor der tit bliver arbejdet på tværs. Fagene giver mig derfor mulighed for at 
dyrke mine interesser, og for at bryde dagene med nogle mere kreative timer. Musiklinjen skaber en god 
musikforståelse, og vores musikfærdigheder bliver udfordret, hvilket er mega fedt! I musikundervisningen bliver vi 
undervist i musikteori, men vi laver også sammenspil, og det skaber et super godt fællesskab i klassen.”

Ditte Nørgaard, 19m



Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B
Matematik A – Fysik B/A – Kemi B/A
Biologi A – Kemi B/A 
Biologi A – Kemi B/A – Idræt B (tilvalg)

- Hvordan målretter vi medicin til den enkelte patient? 
– Er radioaktivitet altid farligt? 
- Kan vi blive ved med at sætte verdensrekorder i atletik? 
- Hvad er den fysiologiske baggrund for et højt kondital?
- Hvordan kan en golfspiller optimere sit skud, så han slår 
så langt som muligt?
- Hvad er promille, og hvordan beregner man mængden af 
alkohol i øl?

Du lærer at undersøge den verden, vi lever i. Hvis du kan 
lide at lave eksperimenter og observationer og er 
nysgerrig efter at opdage forklaringer og sammenhænge, 
kan du med fordel vælge en naturvidenskabelig 
studieretning. 
Studieretningerne indeholder både matematik og engelsk 
på mindst B-niveau.

Eksempler på flerfaglige emner: 
- Nanoteknologi i lægevidenskaben 
- Genteknologi i teori og praksis 
- Kost, motion og sundhed 
- Radioaktive processer i jordens indre og i stjernerne 
- Brændselsceller og brintbiler

Karriere
En naturvidenskabelig studieretning er et godt fundament 
for at uddanne dig til jobs inden for natur, miljø, sundhed 
og teknik. Du kan f.eks. blive læge, ingeniør, kemiker eller 
geograf.

 

Idræt på B-niveau 
vælges af mange 

elever i de 
naturvidenskabelige 

studieretninger.

UDFORSKNING
& INNOVATION

”De naturvidenskabelige linjer er gode for dem, der ønsker at gå i dybden med videnskab. Man bliver først  
forklaret et naturvidenskabeligt emne, før man kommer ind og laver det i praksis. For mig er det vigtigt, at man ofte er 
i laboratoriet, da jeg lærer bedst ved at gøre. Min linje med Mat A, Kemi B, Fysik B, sætter virkelig videnskaben i 
6. gear, og man går altid fra et modul med en masse ny viden i tasken! Naturvidenskabelig linje er en udfordrende og 
belønnende hverdag, som kan stærkt anbefales til alle med en interesse for det videnskabelige.”

Jason Andersen, 19x

STX  
NATUR



STX  
SAMFUND

sssss

 Samfundsfag A – Engelsk A 

- Hvorfor har USA en så liberal våbenpolitik trods utallige 
masseskyderier?
- Kan man tillade sig at lave satire om terrorangrebet 9/11?
- Hvilke virkemidler anvender politikere for at overbevise vælgerne?
- Hvilke konsekvenser har COVID19-pandemien for økonomien 
nationalt og internationalt?

I den samfundsvidenskabelige studieretning får du mulighed for at 
fordybe dig i danske og internationale samfunds- og kulturforhold. Du 
vil også arbejde intenst med det engelske sprog, så du kommer til at 
mestre det både mundtligt og skriftligt.                                                                                                                         
Studieretningen indeholder matematik på mindst B-niveau.

Eksempler på flerfaglige emner:
- Brexit
- School shootings
- Rap og social ulighed i USA
- Den amerikanske drøm – virkelighed eller fiktion?

Karriere
Med den samfundsvidenskabelige studieretning kan du f.eks. uddanne 
dig inden for undervisning, jura, politik, journalistik og økonomi.

 

 På STX kan du vælge 
mellem mange valgfag 
på forskellige niveauer, 

f.eks. psykologi, 
mediefag, 

erhvervsøkonomi, 
biologi, fysik, kemi, 

innovation, 
religion og idræt. 

& MAGT
MEDIER

“På samfundsfagslinjen får man et indblik i international samt national politik. Man bliver introduceret for 
forskellige samfundsforhold, hvor aktuelle emner og konflikter bliver diskuteret med den samfundsfaglige viden, 
man har tilegnet sig. 
Det er både spændende og nyttigt at få indsigt i det politiske Danmark og Danmarks rolle i den øvrige verden.”

Toke Ebbesen, 18f



STX  
SAMFUND

sssss

GLOBALISERING
& UDSYN

Samfundsfag B/A – Engelsk A - Fransk A

- Hvordan fungerer det politiske system i Danmark – set ift. England, 
USA og Frankrig? 
- Hvordan ser hverdagen ud for en fransk gymnasieelev?
- Hvilken indflydelse har fransk, engelsk og amerikansk sprog og kultur 
på Danmark? 
- Hvordan udviklede England sig fra kolonimagt til Brexitkaos?

I den samfundssproglige studieretning er der fokus på kultur og 
samfund. Du mødes med unge fra Europa, og du får mulighed for at 
bruge dine sprog i praksis. Du kommer til at arbejde med både andre 
kultur- og samfundsforhold, så du bliver rustet til at begå dig 
internationalt. 
Studieretningen indeholder matematik på mindst B-niveau.  

Eksempler på flerfaglige forløb:
- Storbyliv (London, Paris, New York)
- Præsidentvalg i USA og Frankrig
- FNs Verdensmål
- Mediernes magt

Karriere
Den samfundssproglige studieretning er noget for dig, der ønsker at 
arbejde med internationale forhold, sociologi, forsvaret og kulturmøder. 

“Den sproglige studieretning er for dig, der gerne vil udvide din kulturelle, sproglige og samfundsfaglige horisont. 
På den sproglige studieretning bliver der lagt større vægt på de humanistiske fag, hvilket betyder, at de 
naturvidenskabelige fag kun mærkes i et helt minimalt omfang. Det absolut bedste ved sproglinjen er det her vibe 
som der er mellem sprogeleverne, hvilket kan mærkes i timerne, men også i frikvartererne.” 

Marie Bembel Rindom, 18abc



STX  
SPROG

sssss

Engelsk A – Spansk A – Tysk B/A

- Hvad er sammenhængen mellem sprog og kultur? 
- Hvilke sproglige koder skal jeg kende for at kunne kommunikere? 
- Hvorfor er nogle formuleringer politisk ukorrekte – og kan man 
bruge dem alligevel? 
- Hvorfor er krimigenren og fantasy i f.eks. computerspil så 
 populære? 
- Hvordan påvirker andre kulturer den danske gennem sproget? 

I de sproglige studieretninger lærer du om andre landes sprog, 
kulturer og samfundsforhold. Du bliver bedre til at kommunikere, du 
bliver klogere på dig selv og på, hvordan man lever sit liv i en 
globaliseret verden.

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 

Karriere: 
Vælger du en sproglig studieretning, åbner du døren til en lang 
række uddannelser inden for områder som pædagogik, 
kommunikation, sprog, kultur, internationale forhold og samfund.

& KULTUR
KOMMUNIKATION

 Lisa Sophie Bollmann, 18abc

“Da jeg er opvokset i Flensborg, har jeg allerede tidligt fået kontakt til den danske kultur, som jeg stødte på i 
børnehaven, og på samme tid med den tyske kultur, som jeg kendte fra min familie. Dermed begyndte jeg at interessere 
mig for de forskellige lande, sprog og kulturer i hele verden. Denne studieretning har givet mig et større indblik i de 
forskellige kulturer rundtomkring i verden. Det vil også sige, at man ikke behøver at have en multikulturel baggrund for 
at vælge denne retning. Studieretningen giver dig mulighed for en videregående uddannelse eller et arbejde med 
internationalt udsyn, da man kommer til at kunne kommunikere med en stor del af verden efterfølgende. .”



SPROGFESTIVAL

sssss

Til Sprogfestivallen stiller vi skarpt på den kreative leg og udfoldelse med 
sprog – både modersmål og de fremmedsprog, eleverne lærer i 
gymnasiet. Mens 1. g-årgangen introduceres til 2. fremmedsprog, dykker 
2. g-årgangen ned i Poetry Slam som genre og deltager i workshops med 
erfarne slammere, der coacher dem i at skrive og performe deres egne 
slams. 
I Poetry Slam er der ingen grænser for kreativiteten, og eleverne kommer 
hele vejen rundt – fra det eftertænksomme over det samfundskritiske til 
det absurde – når de skriver slams og optræder for hinanden. Ugen slutter 
med et stort show for 1. og 2. g, hvor alle sprogholdenes udvalgte 
slammere dyster mod hinanden om at vinde årets Sprogfestival.

“Da jeg er opvokset i Flensborg, har jeg allerede tidligt fået kontakt til den danske kultur, som jeg stødte på i 
børnehaven, og på samme tid med den tyske kultur, som jeg kendte fra min familie. Dermed begyndte jeg at interessere 
mig for de forskellige lande, sprog og kulturer i hele verden. Denne studieretning har givet mig et større indblik i de 
forskellige kulturer rundtomkring i verden. Det vil også sige, at man ikke behøver at have en multikulturel baggrund for 
at vælge denne retning. Studieretningen giver dig mulighed for en videregående uddannelse eller et arbejde med 
internationalt udsyn, da man kommer til at kunne kommunikere med en stor del af verden efterfølgende. .”



 “Studieturen I 18z gik til Barcelona i Spanien. Vi var afsted med fagene 
historie og idræt, hvilket gjorde vores tur til Barcelona aktiv og sjov. De 
forskelige dage bød på fællesture og gruppearbejde, hvor vi 
udforskede den spændende by.  
På vores fællesture så vi en fodboldkamp på Camp Nou stadion.  
Derudover var vi aktive på stranden med volley og frisbee.  
Én af dagene kom vi på fælles tapas-spisning samt flamingodans. 
Studieturen i gymnasiet er en stor oplevelse. Det er en tur, man ser frem 
til, og man har nogle gode minder at se tilbage på efter 
gymnasietiden. Det er godt at tage på studietur, da det ryster klassen 
sammen, og man får et bedre sammenhold. Turen til Barcelona har givet 
klassen nogle unikke øjeblikke, som vi altid kan se tilbage og smile over.  
Vi vil ikke have været denne tur foruden.“

  - 18z

STUDIEREJSER



Vejledning
På Aabenraa Statsskole har vi et fast vejlederteam, som er klar, når du har brug 
for det. Vi hjælper dig med at træffe de valg og beslutninger, som er rigtige 
for netop dit studieforløb. Derfor tilbyder vi både studiemæssig og personlig 
vejledning, og vi lægger vægt på, at samme vejleder følger dig gennem hele dit 
uddannelsesforløb.
Vi tilbyder hjælpen hurtigt, hvis du har brug for støtte. Kontakt os gerne allerede 
i forbindelse med din ansøgning om optagelse.
   
Studiecafé og Restudy
Om eftermiddagen åbner studiecaféen og giver mulighed for både faglighed og 
hygge. Her kan du og dine venner sidde sammen og lave lektier. Hvis der er 
behov for faglig støtte, er der tilknyttet lærere, som kan hjælpe dig videre med 
dit arbejde. 
Restudy er digital onlinehjælp, der virker døgnet rundt. Skolen og dermed du 
har abonnement og adgang hertil.

Mentor 
Aabenraa Statsskole tilbyder en HF-uddannelse inden for ASF-området. 
På denne uddannelse er der tilknyttet en mentor, som til dagligt varetager 
individuelle samtaler. Mentor er bindeled mellem skolens ledelse, lærerne, 
hjemmet og de offentlige instanser, så der skabes et så trygt og rammefast 
studiemiljø som muligt. Mentoren hjælper den enkelte elev med rettidig 
aflevering af opgaver, og der er fokus på selvforståelse, selvindsigt og 
diagnoseforståelse. 
Samtidig er der fokus på faglige og personlige kompetencer og udfordringer.

Læse- og matematikvejledning
Læsevejlederne tilbyder studiestøtte til dig, der har læse- eller 
skrivevanskeligheder. Der tilbydes også studiestøtte af ordblinde og test for 
ordblindhed, herunder ansøgning om og introduktion til it-hjælpemidler.
I matematikvejledningen vil elever med specifikke matematikvanskeligheder 
blive tilbudt et særligt tilrettelagt støtteforløb for at give redskaber til at 
håndtere matematiske udfordringer.

Har du udfordringer med læsning, skrivning eller matematik, anbefaler vi, at du 
og eventuelt dine forældre henvender jer til os hurtigst muligt.

VEJLEDNING &
STUDIECAFÉ



MEGET MERE END
U N D E R V I S N I N G

Musik og sang
Skolen summer af musik og sang efter skoletid. Lydene kommer fra 
skolens musikfløj, hvor bigbandet Pianoforte og koret 
Crescendo øver sig. Man hører også tonerne fra elever, der øver en 
musical eller forbereder sig til en konkurrence, f.eks. skolens version 
af MGP og Scenen er din. Hvis du har lyst til at prøve det af, er der 
masser af muligheder for at være sammen om musik på skolen. Du 
kan også komme med til koncerter rundt omkring i landet og på tur 
til udlandet med bigband eller kor. 

Film
Hvis du kan lide at lave og se film, kan du deltage i Statsskolens 
filmfestival, hvor den røde løber rulles ud for alle skolens elever. 
Deltagerne og dommere stemmer om årets bedste elevfilm i 
kategorier som bedste film, bedste klipning og bedste skuespiller. 
Bagefter står den på gallafest med middag, prisoverrækkelser, 
fotosession og fest.

Maleri, skulptur og collage 
Dørene til skolens værksteder og atelierer åbnes på udvalgte efter-
middage, og alle elever på skolen er velkomne. Her kan du afprøve 
billedkunstfagets forskellige kunstarter og teknikker: maleri, tegning, 
skulptur, foto, grafik og installation. I kan arbejde alene eller i små 
grupper. 

Kulturfestival
Skolens kulturfestival samler elevernes familie og venner til 
spændende aktiviteter og underholdning med musik, kunst, film og 
oplæsning. På Kulturfestivalen er der en glad og livlig 
stemning, hvor musikholdene optræder med indslag, samtidig med 
at billedkunsteleverne udstiller deres eksamensprojekter.
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følg os på facebookfacebook.com/AabenraaStatsskole



Talentudvikling, konkurrencer og Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
Hvis du gerne vil gøre karriere i Tyskland eller studere og arbejde med tysk sprog og kultur, kan 
du tage Goethe-Zertifikatet, som er et officielt og internationalt anerkendt sprogcertifikat. 
På Statsskolen fremmes talentudvikling, så hvis du er lidt nørdet og godt kan lide at dyste, kan 
du deltage i Fysikolympiade, Kemiolympiade, Skrivecup, Georg Mohrkonkurrencen, Science 
Cup Denmark, European Business Games og konkurrencen for Unge Forskere. 
Eleverne fra Statsskolen klarer sig som regel godt. Det skyldes gode lærere og gode 
undervisningsforhold, men når alt kommer til alt, skal succesen først og fremmest tilskrives 
dygtige og engagerede elever. Dem er vi stolte af.

Som et ekstra tilbud til gymnasieelever kan du deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 
du indgår i et fælleskab med andre vidensentusiaster. 
Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge her: http://ungetalenter.dk/ 

Foredrag og arrangementer
Statsskolen arrangerer af og til foredrag for skolens elever og lærere. Det giver en god 
afveksling i den daglige undervisning. Foredragene er meget forskellige. Nogle bliver man 
klogere af, f.eks. foredrag om liv på planeter, om mobning og om forskellen på drenge og 
pigers tænkemåde. Andre får lattermusklerne i gang.



REVY PÅ 
STATSSKOLEN

“Sidste skoledag, lige inden 
juleferien, opfører nogle 3gere og 
2HFere en revy for resten af 
skolen. Revyen skriver eleverne 
selv, ligesom de selv står bag 
kostumer, rekvisitter og teknik. 
Revyen består af alt fra små 
teaterstykker og film til dans og 
sange. Revyen har som regel et 
hovedtema, i år er det Corona, 
men handler også i lige så høj 
grad om at gøre grin med 
skolen, lærerne og alt muligt 
andet, man kender til, når man 
er elev på AASS. Eleverne skaber 
revyen ved at mødes et par gange 
om måneden fra august-december 
i hyggelige rammer med masser af 
kage.”

Nanna Smith Vinther, 
underviser 

Fest og fredagshygge
Et godt gymnasium arrangerer gode fester. Det gør vi også på Statsskolen. 
Der er de ”obligatoriske” fester for alle elever, f.eks. 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.

Frisport og frivillige aktiviteter
Det er let at få sved på panden og pulsen op på Statsskolen. Vi har et veludstyret idrætshus 
med plads til at udfolde sig med mange sportsaktiviteter. Ultimate, floorball, volleyball, basket, 
fodbold og styrketræning er bare nogle af de valgmuligheder, der er for dig med sport i blodet. 
Vinderinstinktet kan også blive tilfredsstillet ved at stille op i turneringer internt eller mod andre 
gymnasier. Men det er ikke konkurrence det hele. Du kan også bare møde op og være sammen 
med andre i nye fællesskaber og have det sjovt.



     

Interesserer du dig for 
computerspil, kan du 
deltage i skolens 
spilcafé, som afholdes ca. 
to gange årligt. Her har du 
mulighed for at 
medbringe egen computer 
og spille mod andre elever.
Arrangementet er 
afslappende og hyggeligt 
med pizza og alkoholfrie 
drikke, hvor du frit kan spille 
forskellige computer- og 
brætspil eller blot indgå i et 
socialt fællesskab.

Vi har på Aabenraa Statsskole stiftet et miljøråd for at bevæge gymnasiet og dets elever i en grønnere retning. Vi vil prøve at lave en 
konkret handleplan for, hvordan skolen kan udvikle sig til at være bæredygtig, herunder har vi punkter som affaldssortering, en mere 
klimavenlig kantine og fokus på at oplyse og vejlede vores medstuderende til en grønnere livsstil. 

En uge i skoleåret vil vi udføre et projekt, som hedder FemFedeDage, som er et initiativ fra UngEnergi. Arbejdet i denne uge indebærer 
også en udtænkning og planlægning af nye arrangementer, der viser det sociale aspekt af klimabevidstheden. 
Herunder har vi snakket om at lave loppemarkeder, tøj-swop, madspild-festival osv.

Elevernes ideer bliver til noget

Miljørådet

SPILCAFE



     

SAMFUND Samfundsfag B Psykologi C

SUNDHED Biologi B Psykologi C

SIKKERHED Idræt B Psykologi C

SAMFUND 
UNIVERSITETS-UDVIDET

Samfundsfag B Psykologi C + Engelsk A + Valgfag B/A

SUNDHED 
UNIVERSITETS-UDVIDET

Biologi B Psykologi C + Engelsk A + Valgfag B/A

SIKKERHED 
UNIVERSITETS-UDVIDET

Idræt B Psykologi C + Engelsk A + Valgfag B/A

HF FAGPAKKER

STUDIERETNINGER 2 0 2 1
KUNST

MUSISK-MATEMATISK Musik A Matematik A

MUSISK-SPROGLIG Musik A Engelsk A

NATURVIDENSKABNATURVIDENSKAB
BIOTEK Matematik A Biotek A Fysik B

SCIENCE Matematik A Fysik B/A Kemi B/A

BIOSCIENCE Biologi A Kemi B/A

BIOSCIENCE M. IDRÆT Biologi A Kemi B/A Idræt B tilvalg

SAMFUNDSVIDENSKAB
SAMFUNDSFAGLIG Samfundsfag A Engelsk A

SAMFUNDSSPROGLIG Samfundsfag B/A Engelsk A Fransk A

SPROG
SUPERSPROGLIG Engelsk A Spansk A Tysk B/A

2 0 2 1



Tirsdag den 12. januar 2021 
– åbent hus kl. 19-21.30 

Lørdag den 30. januar 2021 
– åbent gymnasium kl. 10-13.00

 

SES VI?

Aabenraa Statsskole slår dørene op for kommende elever 
og deres forældre. Få et indblik i, hvordan undervisningen 

forløber på en skoledag, få generel orientering om 
STX- og HF-uddannelsen og oplev skolen i praksis.

Aabenraa Statsskole  - Forstallé 14 - 6200 Aabenraa - aabenraa@statsskole.dk - 74 62 23 11  
Foto og layout: Jacob Kjøller Andersen
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