STX
For unge med
autismespektrumforstyrrelser (ASF)

Hvem kan søge?
Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret?
Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.
Studieretningen er naturvidenskabelig og består af Matematik A, Fysik B og Kemi B.
Efter 3 år har du en fuld studentereksamen.
Fordelen ved at tage en studentereksamen på Gentofte Studenterkursus er, at der bl.a. ikke er noget grundforløb,
og at du ikke skal have idræt i din fagrække. Du starter derfor fra første dag med dit studieretningsforløb. Der er
indlagt tre skrivemoduler hver uge.
For at blive optaget på Gentofte Studenterkursus skal det være mindst ét år siden, at du har gået i 9. klasse. Hvis du
går i 10. klasse eller på efterskole, bør du søge gennem din skole. Alle andre søger direkte til Gentofte Studenterkursus
på vores hjemmeside: www.gsk.dk
En studentereksamen på Gentofte Studenterkursus vil gøre dig bedst muligt rustet til en videregående uddannelse
og et godt voksent liv.

Trygge rammer
I klassen optages ca. 15 elever. Klassen vil igennem alle 3 år have sit eget klasseværelse. Enkelte fag som f.eks.
fysik og kemi foregår i faglokaler. Størstedelen af timerne kommer til at foregå i din stamklasse i jeres eget
klasserum. Dog har du valgholdstimer sammen med skolens øvrige elever i andre lokaler.
Gentofte Studenterkursus er en lille privat skole med ca. 250 elever, så alting er overskueligt.

Særlig støtte
Fra skolestart bliver du tilknyttet en tutor.
Det er en lærer som intensivt følger
elev og som
4 gange årligt tager en samtale med dig om faglig
og social trivsel. Desuden har skolen både en coach
og psykoterapeut, som du altid kan henvende dig til.
Når du har dokumentation på din diagnose, vil der
blive søgt SPS-støtte til en mentor, som du kan
mødes med, så du kan komme godt i gang.

Overskuelighed og faste rutiner
I undervisningen vil du opleve høj faglighed understøttet af struktur, gentagelser og rutiner. Du får en dagligdag, der
bygger på overskuelighed, forudsigelighed og tydeliggørelse. Det giver tryghed, så du kan fokusere på at yde dit
bedste. Undervisningen er tilrettelagt over 3 år, men følger den 2-årige STX-bekendtgørelse. Derfor er det ugentlige
timetal på ca. 25 timer.
Du er derfor berettiget til at søge SU, hvis du er mindst 18 år.
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Undervisningen er i høj grad IT-baseret, så du skal have din egen bærbare computer.
Undervisningens fokus er tilrettelagt sådan, at der tages hensyn til dine stærke og svage sider. Der er tre ugentlige
skrivemoduler, hvor du får hjælp til dine skriftlige opgaver.
Der er desuden frivillige ugentlige lektiecaféer, hvor du kan få hjælp til lektierne. Disse lektiecaféer er fælles for
alle skolens elever.
Ud over at berige dig med faglighed og ny viden vil undervisningen også være med til at øge dit selvværd, så du
kan udnytte netop dine faglige og sociale kompetencer bedst muligt.

Erfarne lærere
Alle klassens lærere har taget kurser, der gør, at de er godt rustet til at møde de udfordringer, som undervisning af
unge med Asperger/autisme indebærer. Gentofte Studenterkursus har i mange år haft 3-årig HF, så lærerne har
erfaring med at blive mødt med forskellige situationer og sårbare elever.
Undervisningen følger STX-fagbeskrivelserne, men under hensyntagen til den enkelte elevs særlige behov.

Studiemiljø og det sociale liv
Skolen har i løbet af året fællesarrangementer og temadage. Desuden er der 3 årlige fester samt fredagscafeer,
hvor du kan deltage, hvis du har lyst.

Hvordan søger du ind?
Hvis du går i 10. klasse, kan du søge optagelse gennem optagelse.dk senest 15. marts. Ellers søger du ved at udfylde
et ansøgningsskema, som du finder på vores hjemmeside www.gsk.dk eller du kan henvende dig til en studievejleder
på tlf. 39 45 27 20. Herefter vil du blive inviteret til en samtale.
Klasseoprettelsen er betinget af fuld klasse, dvs. ca. 15 elever.

Visitation
Før optagelsen vil du komme til
en samtale med en
studievejleder, der vil vurdere
din faglighed og egnethed.
Denne samtale, dine
eksamenspapirer og aktuel
dokumentation for din diagnose
vil danne grundlaget for, om du
kan optages.

S.U.
Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelsen er SU-berettiget.
Gå ind på www.su.dk og søg via minSU.

Skolepenge
Gentofte Studenterkursus er en privat, selvejende institution og skal derfor opkræve skolepenge.
Skolepengene bliver reguleret efter pristallet.
Der gives tilskud til skolepenge, hvis du modtager mere end 1600 kr. i SU pr. måned.
Får du mere end 1600 kr. i SU, er din egenbetaling 730* kr. pr. mdr.
Får du mindre end 1600 kr. eller ikke SU, er din egenbetaling 1150* kr. pr. mdr.

*Med forbehold for prisændringer.

Efter studentereksamen
Efter en bestået studentereksamen bliver du hjulpet videre i uddannelsessystemet af Studievalg København.

Denne folder gælder for elever, der starter sommeren 2018 eller senere.
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Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup
Tlf: 39 45 27 20
E-mail: gsk@mail.gsk.dk
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