Grundforløbet HHX
Learnmark Gymnasium HHX, årgang 2017-2020
Vi vil gerne have, at alle nye elever får en god start på deres gymnasieuddannelse. Den
første tid bliver krævende og intens, men vi hjælper alt det vi kan. Denne folder skal være
med til at informere jer, så I ved hvad I kan forvente.

Generelt om grundforløbet
De første tre måneder på HHX er grundforløbet. Forløbet starter den 14. august og slutter den 4.
november. Herefter starter du på studieretningsforløbet. I studieretningsforløbet dannes klasserne, så du
kommer i klasse med andre, der har valgt den samme eller en lignende studieretning.
Grundforløbet skal afklare dig i forhold til at vælge studieretning og give dig faglig indsigt i fagene og
forståelse for arbejdsmetoderne i gymnasiet.
I grundforløbet skal du have dansk, engelsk, samfundsfag og matematik samt flere af studieretningsfagene.
Du skal også have almen sprogforståelse (AP) og økonomisk grundforløb (ØG), som er to forløb, der skal
afsluttes med en eksamen i hvert forløb.
Alle klasser bliver undervist i de samme emner/stof i de forskellige fag og forløb, så du frit kan vælge
studieretning uden at skulle læse op på noget.
Grundforløbet er en del af din samlede gymnasietid, og der er mødepligt til undervisningen.
Her er en oversigt over grundforløbet:
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Særligt om matematik
Som udgangspunkt skal du have matematik B, når du går på HHX. Hvis du vælger en studieretning med 2
fremmedsprog, får du matematik C.
I starten af grundforløbet skal du igennem en startscreening i matematik og i uge 38 ligger der en ny
screening, hvor du bliver prøvet i det stof, du har arbejdet med i grundforløbet. Screeningerne skal være
med til at afklare dig i dit valg af studieretning og hjælpe dig godt i gang med din uddannelse.

Valg af studieretning og karrierevejledning
Den 9. oktober skal du vælge studieretning. Det skal du gøre i lectio.
Valg af studieretning betyder, at du skal vælge hvilke to fag (ud over de obligatoriske) som du gerne vil have
på et højere niveau.
Her er en oversigt over de studieretninger, vi udbyder:
Økonomi
Matematik A +
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
+ Virksomhedsøkonomi A
Virksomhedsøkonomi A +
Afsætning A

IT og økonomi
Informatik B +
Virksomhedsøkonomi A

Markedsføring
International økonomi A
+ Afsætning A

Innovation
Innovation B +
Afsætning A

Global studies
Spansk A + Tysk A
Spansk A + Tysk B
Kinesisk A + Spansk A
Fransk A + Spansk A
Afsætning A + Tysk A
Afsætning A + Fransk A

Helt fra grundforløbets start skal du være opmærksom på hvilke områder og fag, som du finder særlig
interessante, og hvor du har dine styrker. Studieretningerne peger også i retning af forskellige uddannelser
efter gymnasiet, så det skal du også tage med i dine overvejelser.
Inden du skal vælge studieretning, skal du deltage i en workshop, hvor Studievalg kommer og fortæller
noget om dine forskellige muligheder for uddannelse efter gymnasiet, og hvor du får mulighed for at
snakke med elever, som går på forskellige studieretninger.
Din kontaktlærer har også en vejledningssamtale med dig, hvor du får sparring og hjælp til at vælge, hvilken
vej du skal gå. Din daglige arbejdsindsats indgår som en del af vejledningen.

Kontaktlærersamtaler og Netwerk
Du får en kontaktlærer, når du starter på gymnasiet. Kontaktlæreren har fokus på, at du trives i skolen, og
at du passer din uddannelse, så du får størst muligt udbytte af din tid her hos os.
Kontaktlæreren tager en kort trivselssamtale med dig, når du har været på skolen i nogle uger, og han/hun
tager også vejledningssamtalen.
Vi arbejder med et koncept, der hedder Netwerk i alle vores klasser. Det skal være med til at give dig og din
klasse en rigtig god start, hvor vi får skabt et stærkt fællesskab og en rigtig god klassekultur.
Når grundforløbet er afsluttet, og du starter på din studieretning, får du sandsynligvis en ny kontaktlærer,
og du får ganske givet også nogle nye klassekammerater. Det betyder, at vi skal arbejde videre med
fællesskabet og klassekulturen i den nye klasse.

Almen sprogforståelse (AP) og økonomisk grundforløb (ØG)
Almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb er to forløb, hvor flere fag spiller sammen inden for et
tema. Du bliver præsenteret for nogle grundlæggende arbejdsmetoder og faglige modeller/teorier, som du
skal bruge senere hen i din gymnasietid.
Forløbene er tilrettelagt, så der varieres mellem almindelig undervisning og blokdage/projektdage, hvor du
kommer til at arbejde mere projektorienteret med indholdet.
Forløbene afsluttes med to interne prøver, en i hvert forløb. Prøverne ligger i uge 44. Prøverne dækker de
faglige mål og det faglige indhold. Du får mere at vide om prøverne af dine undervisere.
Du får en karakter for hver prøve, og de tæller med i dit eksamensresultat.
Det er vigtigt, at du går til prøverne, da du ellers ikke kan fortsætte i gymnasiet.

Karaktergivning
Du får ikke terminskarakterer i de enkelte fag i grundforløbet, men dine lærere evaluerer løbende, så hvis
du er meget i tvivl om hvordan du klarer dig i et fag, må du gerne spørge din lærer. Det er vigtigt, at du
arbejder ihærdigt og målrettet her i grundforløbet, så du får skabt nogle gode studievaner for dig selv.
Første gang du får karakterer er til februar 2018.

Sociale arrangementer
Vi har planlagt en række forskellige sociale arrangementer i løbet af grundforløbet. Den første fredag laver
jeres tutorer et eftermiddagsarrangement for alle 1g-klasserne, så I kan mødes på kryds og tværs.
I uge 35 skal du på en introtur til Kolding med dine klassekammerater og flere andre klasser. Her skal I lave
en masse sjove ting sammen, så I kommer til at kende hinanden endnu bedre. Turen er med en enkelt
overnatning, og vi har sørget for transport frem og tilbage til skolen. Turen er alkoholfri.
Skolens festudvalg arrangerer hvert år en fest for alle 1g-eleverne, vores puttefest. Den ligger i samme uge
som introturen. Det plejer at være en rigtig god fest, hvor der er masser af musik og højt humør. Du kan
købe drikkevarer til festen. Festen er lukket, og der er både undervisere og professionelle vagter til stede.
Vi afholder også en aktivitetsdag den 15. september, hvor du eksempelvis kan vælge at spille fodbold,
volleyball, golf, Bezzerwizzer, rundbold, prøve yoga, thai chi og en hel masse andre forskellige aktiviteter.
Alle elever på hele skolen er med på denne dag, så du kommer til at møde elever fra andre årgange og fra
både Step10 og HTX. Dagen afslutter vi med præmieoverrækkelse, underholdning og en elevcafe.

Overgang til studieretningsklasser
Når du har ønsket studieretning i uge 41, går skolen i gang med at lave de nye studieretningsklasser. Det
betyder for dig, at du kommer til at få nogle nye klassekammerater og sikkert også nogle nye undervisere.
Mandag den 6. november skal du starte i din studieretningsklasse. Dit nye skema kommer til at fremgå af
lectio, og du skal forvente at kunne se dit skema et par dage før starten i den nye klasse.

Her er en oversigt for perioden november 2017 til juni 2018, så du kan danne dig et overblik over resten af
dit første år:
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Hvis du har spørgsmål, skal du spørge din kontaktlærer eller i skolens administration.
Velkommen til og rigtig god fornøjelse 

Ledelsen på Learnmark Gymnasium HHX og HTX
14. august 2017

