STUDENTEREKSAMEN FOR
UNGE MED AUTISME
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Velkomst
Susanne Stubgaard, rektor

På Næstved Gymnasium og HF lægger vi stor vægt på
at have plads til alle. Derfor har vi siden 2015 haft en
klasse for unge med autisme.
På autisme-linjen på NGH tager du en STX-uddannelse på samme faglige vilkår som øvrige elever, og din studentereksamen giver dig adgang
til de fleste videregående uddannelser.
NGH’s vision er din fremtid via faglighed og fællesskab. Det betyder, at
din fremtid vil blive formet af faglighed og fællesskab fra første skoledag.
Du bliver en del af et studiemiljø, der lægger vægt på et udfordrende og
højt fagligt niveau, og du vil møde lærere, der brænder for deres fag og for
eleverne, og som vil bidrage til, at du får nogle spændende og lærerige år.

Hos os vil du blive en del af et fællesskab, som udvikler dig både fagligt,
socialt og personligt. Mange af vores elever er ivrige efter at deltage i
aktiviteter, der har fokus på det sociale fællesskab på tværs af klasser og
årgange. Det gør NGH til mere og andet end undervisning og fag.
Der er mulighed for at deltage i bl.a. elevrådsarbejde, frivillig musik,
idræt, billedkunst, musical, fredagscafé, fester og eSport.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til tre udviklende, lærerige
og sjove år.
Venlig hilsen
Susanne Stubgaard, rektor

3

UDDANNELSEN
På Næstved Gymnasium og HF tilbyder vi unge med en dokumenteret autismespektrumforstyrrelse et
særligt tilrettelagt 3-årigt STX-forløb. Uddannelsen giver dig altså de samme faglige kvalifikationer
som en almindelig STX og er adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser.
Skolen vil støtte dig til så vidt muligt at tage en studentereksamen på normale vilkår, hvilket indbefatter bl.a. idræt, studietur i 2.g, fællestimer mv.
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Fag og opbygning
Autismeklassens studieretningsfag er fastlagt på forhånd, og gennem de tre år bliver du præsenteret for
en bred fagrække inden for humaniora, samfunds- og
naturvidenskab.
Du får standpunktskarakterer, årskarakterer og skal til
afsluttende eksamen i udvalgte fag. Din faglige udvikling
evalueres desuden gennem samtaler med dine lærere og
skole-hjem-samtaler.
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Undervisning i egen fløj
Autismeklasserne holder til i deres egen stille og rolige fløj på
skolen, men har også mulighed for at deltage i det almindelige liv på skolen. Ud over de tre faste klasselokaler rummer
fløjen et pauserum, som du kan benytte, når du har brug for
at trække dig lidt tilbage, og et grupperum, der kan bruges til
gruppearbejde i timerne og hygge på tværs af de tre autismeklasser i frikvartererne.
I autismeklassen er der højst 12 elever, og klassen har et lokale
med en særlig indretning, som imødekommer behovet for
struktur og faste rutiner. Du vil få fx din egen reol og en fast
arbejdsplads.
Som elev i autismeklassen er du mest i din egen klasse de to
første år, undtagen fx idræt, som du har sammen med de to
ældre autismeklasser.
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Lærere og netværk
Klassens lærere er alle efteruddannede i at undervise unge
med autisme. Klassen har to klasselærere, en studievejleder,
en læsevejleder og en lærer med en mentoruddannelse. Mentoren har jævnlige samtaler med eleverne om studieaktivitet
og trivsel, og kan også hjælpe med at få kontakt til andre
instanser, men træder ikke i stedet for dit eget netværk.
Gymnasiet forventer et tæt samarbejde med dit netværk frem
til studentereksamen, uanset om du fylder 18 år undervejs.

Kursus
Mange elever i autismeklassen har fået deres diagnose sent.
Derfor har vi det første halve år et kursus for klassen med en
autismekonsulent, der giver indsigt i diagnosen, hvad den betyder for dig og hvordan du bedst tackler belastninger. Første
og sidste kursusgang er også for dit nærmeste netværk.

7

Hjælp til afleveringer
Klassen har et ugentligt modul til at arbejde med skriftlige opgaver.
Til Dansk-historie-opgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g og studieretningsprojektet i 3.g. møder eleverne på skolen i skriveperioderne, hvor faglærerne og
en hjælpelærer vil være til stede.

Lektiecafe
Næstved Gymnasium og HF har lektiecafe hver eftermiddag. I autismefløjen er der lektiecafe én gang om
ugen kun for autismeklasserne. Begge steder kan du
få hjælp til alle dine skriftlige opgaver.
Du kan også få digital hjælp via Restudy – altså en
særlig online lektiehjælp, der virker døgnet rundt.
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Et levende ungdomsmiljø
Næstved Gymnasium og HF har en lang tradition for et bredt tilbud om frivillige aktiviteter, som du i din fritid har mulighed for at deltage i. Vi lægger
vægt på, at elever med autisme - evt. med hjælp fra klassens netværk - har
mulighed for at deltage.
Du kan fx:
• Deltage i frivillig idræt
• Sidde i skolens elevråd og udvalg
• Deltage i naturvidenskabelige konkurrencer
• Være med i Forfatterhulen
• Deltage i gymnasiets årlige MGP eller musical
• Dyrke eSport
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Åbent hus og brobygning
Der er brobygning for kommende elever til autismeklassen
hvert efterår i to dage, primært for elever fra 9. og 10. årgang,
men ældre elever er også velkomne. Tidspunktet fremgår af
skolens hjemmeside.
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 behov.
Hvis du ønsker at komme i brobygning hos os, skal du tilmeldes via UU.
Hvert år har vi to Åbent Hus-arrangementer, hvor du kan
besøge skolen og få information om vores tilbud – dato
og tidspunkt kommer på skolens hjemmeside. Det første
arrangement er for alle unge og der er mange mennesker!
Det andet arrangement handler kun om autismeklassen, og
der er stille og roligt på skolen den aften.
Du er altid velkommen til at komme og se skolen og få en
snak med Charlotte Madsen, koordinator for autismeklasserne, eller studievejleder Henrik Rose.
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Optagelseskrav og ansøgning
Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk senest 15.
marts, men gerne tidligere. Sammen med ansøgningen skal
du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt
rettet mod unge med autisme.
I Uddannelsesplanen, skal du opfylde de faglige optagelseskriterier, der er til gymnasiet, herunder at du har haft tysk i
2-4 år, alt afhængig af hvornår du har afsluttet folkeskolen.
Se mere på www.ug.dk.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du lave ansøgningen sammen med en UU-vejleder. Du skal vurderes
ikke-uddannelsesparat, fordi dine personlige og sociale
forudsætninger gør, at du ikke kan gå i en almindelig gymnasieklasse. Efter ansøgningsfristen bliver du indkaldt til
en visitationssamtale. Mulige datoer finder du på skolens
hjemmeside.
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Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har brug for flere oplysninger
eller lyst til at komme og se skolen.

Henrik Rose
vejleder
hr@ngh.nu

Charlotte Madsen

koordinator for autismeklasserne
cm@ngh.nu

NÆSTVED
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