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Den originale STXuddannelse for unge
med autisme og
lignende behov
Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) var den første uddannelsesinstitution i Danmark,
der tilbød en gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektret (ASF). Mere end 12 år senere har HTG en bred erfaring på området, hvilket
danner baggrund for vores gode resultater.
Erfaring kombineret med den høje søgning har ført til skolens beslutning om også
at starte en SAFE-klasse (struktur – ambition – faglighed – empati). SAFE optager ud
over unge med autisme også unge med lignende hjælpebehov. Alle pædagogiske
tiltag, der gælder for ASF, gælder også for SAFE, hvorfor klasserne hører under
samme linje.
Undervisningen på ASF/SAFE-linjen foregår i særligt tilpassede og pædagogiske
rammer, som tager hensyn til behovet for overskuelighed, ro og ekstra hjælp til det,
der er udfordrende.
Du får et dygtigt og uddannet netværk omkring dig, som aktivt yder støtte og skaber
tryghed.
På ASF/SAFE-linjen kan du vælge mellem tre forskellige studieretninger: Bioscience,
Science og Det internationale samfund med tysk. Du tager en studentereksamen
på samme faglige vilkår som øvrige gymnasieelever. Det betyder, at en studentereksamen fra ASF/SAFE-linjen på HTG er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.
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Det får du på
ASF/SAFE-linjen
på Høje-Taastrup
Gymnasium
•

Gode trafikale forbindelser ad motorveje og med regionale tog, InterCity og
S-tog.

•

Et veltilrettelagt og gennemprøvet undervisningsforløb med udgangspunkt i
struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse samt tydeliggørelse.

•

Veluddannede lærere med erfaring inden for ASF-venlig undervisning.

•

En unik mentorordning, hvor eleven får en uddannet mentor tilknyttet, som
også er lærer i elevens klasse. Herved har mentoren et stort kendskab til eleven og kan sætte hurtigt ind med den rette støtte.

•

Gode betingelser for et godt og givende socialt liv.

•

Klasser med lavt frafald.

•

Et gymnasium, der har stor succes med at hjælpe eleverne videre i uddannelsesforløbet - 3 ud af 4 læser videre. Der er bl.a. blevet udviklet et vejledningsforløb til at lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse. Se
mere på www.videreilivet.dk.

”Jeg har en bachelor i Fysik & Nanoteknologi og læser nu til kandidat i Bæredygtig Energi med speciale i brint og brændselsceller. Havde jeg ikke gået på ASF-linjen på HTG,
havde jeg måske ikke stået, hvor jeg står nu. Den linje er guld værd!”
– William, student fra ASF-linjen i 2013
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”Jeg er blomstret op. Hvor jeg før havde en fornemmelse af, at jeg ikke kunne blive til
noget, tænker jeg faktisk, at der er en fremtid. Jeg kan få mig en god uddannelse på
universitetet og et arbejde – jeg kan være med til at bidrage til samfundet.”
– Line, student fra ASF-linjen i 2017
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Science

(Matematik A - Fysik B - Kemi B)

Når grundforløbet er afsluttet, begynder studieretningsforløbet. Det består
af både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. På ASF/SAFE kan du
vælge mellem tre studieretninger: Science, Bioscience og Det internationale
samfund.

Er du nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen? Science giver dig svar!
Hvis du er interesseret i naturvidenskab, er denne retning lige noget for dig. Her
bliver du præsenteret for de grundlæggende naturvidenskabelige fag og metoder.
Studieretningen lægger op til spændende tværfaglige projekter, hvor de forskellige fagligheder bliver bragt i spil, og hvor matematikken og det eksperimentelle
arbejde er i højsædet.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med sciencestudieretningen har du mulighed for at vælge de fleste naturvidenskabelige uddannelser og kan derfor komme til at arbejde som tandlæge, læge,
statistiker, farmaceut, nanoteknolog, ingeniør, robotteknolog, softwareteknolog
eller velfærdsteknolog.

”Efter folkeskolen startede jeg i en almindelig HTX-klasse. Jeg følte mig deprimeret og
gik både hos en psykolog og en psykiater, hvorefter jeg fik min diagnose. Jeg havde altid
klaret mig godt, så der var ingen, der havde lagt mærke til noget før. Jeg blev hurtigt
glad for at gå på ASF-linjen. Der var langt bedre rammer, og det var dejligt at møde
nogle mennesker, der mindede om mig selv. Nogen, som jeg kunne sammenligne mig
med.” – Dines, student fra ASF-linjen i 2011
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1. år
1. semester

2. semester

2. år
3. semester

4. semester

3. år
5. semester

6. semester

OBLIGATORISKE FAG
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

Samfundfag C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Historie A
Religion C
Biologi C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

STUDIERETNINGSFAG
Matematik A
Fysik B
Kemi B

VALGFAG
2. fremmedsprog
Tysk fortsætter B / Fransk fortsætter B

KUNSTNERISKE FAG
Billedkunst C / Musik C

VALGFAG PÅ MINDST C-NIVEAU (3.G)
Valgfag

VALGFAG PÅ A-NIVEAU (3.G)
Valgfag
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Bioscience
(Biologi A - Kemi B)

Når grundforløbet er afsluttet, begynder studieretningsforløbet. Det består
af både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. På ASF/SAFE kan du
vælge mellem tre studieretninger: Science, Bioscience og Det internationale
samfund.

Hvordan fungerer min krop, og hvilke molekyler består jeg af? I denne studieretning
bliver du ved hjælp af biologi og kemi klogere på dig selv og verden omkring dig. Vi
ifører os både gummistøvler og kittel og undersøger i biologi bl.a. kroppens fysiologi,
genetik og naturen omkring os, imens kemi bidrager med en grundig forståelse af
molekylernes opbygning, stoffers egenskaber og deres reaktioner med hinanden.
Vi samarbejder med universiteter og private virksomheder, så vi følger med i den
nyeste forskning og kan lave mere krævende forsøg på ekskursioner ud af huset.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du læse til bioanalytiker, sygeplejerske eller fysioterapeut. Hæver du matematik til A-niveau kan du også bl.a. blive biokemiker, biolog,
tandlæge, læge og dyrlæge.

”Det er så fantastisk, at der kommer flere ASF-venlige klasser – håber virkelig, at der
kommer flere! Jeg studerer nu på 5. semester på Københavns Universitet. Min studietid
på HTG har uden tvivl været de bedste 3 år af mit liv!”
– Michelle, student fra ASF-linjen i 2014
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1. år
1. semester

2. semester

2. år
3. semester

4. semester

3. år
5. semester

6. semester

OBLIGATORISKE FAG
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

Samfundfag C
Matematik B
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Historie A
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

STUDIERETNINGSFAG
Kemi B
Biologi A

VALGFAG
2. fremmedsprog
Tysk fortsætter B / Fransk fortsætter B

KUNSTNERISKE FAG
Billedkunst C / Musik C

VALGFAG PÅ MINDST C-NIVEAU (3.G)
Valgfag

VALGFAG PÅ A-NIVEAU (3.G)
Valgfag
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Det internationale
samfund med tysk

(Engelsk A - Tysk fortsætter A, Samfundsfag B)
Når grundforløbet er afsluttet, begynder studieretningsforløbet. Det består
af både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. På ASF/SAFE kan du
vælge mellem tre studieretninger: Science, Bioscience og Det internationale
samfund.
Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil arbejde med samfundsforhold, litteratur og sprog i et internationalt perspektiv. Kombinationen af to store
sprog med samfundsfag giver dig muligheden for fordybelse i spændende globale
problemstillinger. Undervisningen i denne studieretning tager udgangspunkt i et
bredt udvalg af samfundsfaglige emner og giver indblik i tysk/fransk, engelsk og
amerikansk sprog, identitet og kultur.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du vælge at læse en videregående uddannelse inden for sprog, kommunikation, statskundskab og administration. Du kan bl.a. blive
journalist, jurist, tolk, lærer eller kommunikationsmedarbejder.

“Jeg fik den rette støtte på HTG, og jeg lærte at reflektere og kende mine udfordringer,
så jeg udviklede mig meget. Det betød, at jeg pludselig turde at gøre flere ting. Da jeg
blev student, tog jeg f.eks. to måneder til Mexico og bagefter på musikhøjskole. I dag
har jeg en Bachelorgrad i fransk, og jeg læser en kandidat i Interkulturelle Markedsstudier på CBS og KU.”
– Amanda, student fra ASF-linjen i 2011
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1. år
1. semester

2. semester

2. år
3. semester

4. semester

3. år
5. semester

6. semester

OBLIGATORISKE FAG
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Oldtidskundskab C
Religion C
Naturgeografi B

STUDIERETNINGSFAG
Samfundsfag B
Engelsk A
Tysk fortsætter A

VALGFAG
KUNSTNERISKE FAG
Billedkunst C / Musik C

VALGFAG PÅ C-NIVEAU (3.G)
Valgfag

VALGFAG PÅ MINDST C-NIVEAU (3.G)
Valgfag
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Oplev
ASF/SAFE-linjen
på Høje-Taastrup
Gymnasium
Fra 8. klassetrin og frem har du mulighed for at opleve livet som gymnasieelev
på HTG.
Vi har 3-dages brobygningsforløb, hvor du vil modtage undervisning sammen
med andre brobygningsdeltagere på ASF/SAFE-linjen.
Vi har en række besøgsdage, hvor du kan komme ud på gymnasiet i én dag og
blive introduceret til ASF/SAFE-linjen af personale og nuværende elever. Besøgsdagene er beregnet til dem, som ikke har mulighed for at komme i brobygning.
Endelig er der hvert år i januar en orienteringsaften, hvor interesserede i ASF/
SAFE-linjen kan få yderligere information om uddannelsen, visitation og ansøgningsproceduren.
Du kan få yderligere information og udfylde en tilmeldingsformular på gymnasiets hjemmeside: www.htg.dk.

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup
Telefon 3396 4050
htg@htg.dk
www.htg.dk

Pædagogisk koordinator for ASF/SAFE-linjen:
Karin Wallmeier Wolfgang
kw@htg.dk
20 11 73 30
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@htgym

@HojeTaastrupGymnasium

@htgym

