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Kære kommende elev på  
Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium er et STX-gym-
nasium, som tilbyder dig en almen 
studentereksamen. Det betyder, at vi 
tilbyder dig en ungdomsuddannelse, 
som breder en vifte af muligheder ud 
– den sigter bredt og ikke snævert på 
specifikke valg af videre uddannelse 
eller erhverv. Dermed har du også 
rigtig mange muligheder for at gå i 
mange forskellige retninger bagefter. 

En almen studentereksamen er 
både studieforberedende og 
almendannende. 

Den er studieforberedende, fordi den 
konkrete faglige viden selvfølgelig 
spiller en meget stor rolle. Men den 
er også studieforberedende, fordi du 
efter 3 år her får mange generelle 
studiekompetencer, som sætter dig 
i stand til selv at gå videre med din 
uddannelse. Og den er almendan-
nende, blandt andet fordi du lærer at 
forholde dig til en større verden end 
din egen inden for mange forskellige 
fag. Du lærer at sætte tingene i 
perspektiv og at tænke kreativt. 

De første cirka tre måneder, også 
kaldet grundforløbet, er et fælles 
introducerende undervisningsforløb. 
Dernæst skal du, i begyndelsen af 
oktober måned, tage endelig stilling 
til, hvilken studieretning du ønsker. 
Det er med studieretningsvalget, du 

toner din studentereksamen med de 
fag, du har en ganske særlig interesse 
i eller evne for. Uanset hvilken studie-
retning og hvilke valgfag du vælger at 
specialisere dig inden for, vil du som 
student gå herfra med bred indsigt i 
både naturvidenskab, humaniora og 
samfundsvidenskab. Og det er vores 
mål, at du også går herfra med stor 
nysgerrighed efter at vide og lære 
endnu mere. For det vil du få brug for. 

Jeg er sikker på, at du vil møde 
en skole, som er større end den, 
du kommer fra, når du begynder 
på Århus Statsgymnasium. Der er 
mange nye mennesker – elever og 
lærere – og der er mange nye fag og 
aktiviteter. Samtidig er jeg sikker på, at 
du vil møde en stemning, du ikke har 
mødt før – hvor den faglige stolthed 
og det gode humør på stedet vil give 
dig indtryk af en skole, der møder 
dig der, hvor du er, og som vil gøre 
alt for at bringe dig derhen, hvor du 
gerne vil - i et særligt fællesskab med 
de andre på skolen. Du kan være 

sikker på, at du begynder på en skole, 
hvor der hele skoleåret er dynamik 
og bevægelse, og hvor du får tre år, 
som du vil huske resten af dit liv. Du 
vil få en hverdag fyldt med farver, grin 
og faglige udfordringer. Hvad skolen 
tilbyder mere konkret kan du læse om 
i dette hæfte. 

Vi vil tage imod dig på bedste vis som 
den rummelige skole, vi er. Du vil få 
helt særlige oplevelser, og du vil møde 
en skole, hvor engagementet fylder 
meget. Vi vil tilbyde dig udsyn og 
perspektiv på dine egne evner og dit 
valg i forhold til videre uddannelse – 
velkommen til fællesskabet på ÅSG. 

Dorte Fristrup 
/rektor

En almen studenter- 
eksamen er både  

studieforberedende 
og  

almendannende
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Vi glæder os til at byde dig velkommen til Århus Statsgym-
nasium og forløbet frem mod en studentereksamen.

Gymnasieuddannelsen er en treårig uddannelse, som 
du kan sammensætte, så den kvalificerer dig til at søge 
ind på din drømmeuddannelse. I de tre år, uddannelsen 
varer, bliver du præsenteret for en bred vifte af fag inden 
for humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Med en 
studentereksamen (stx) får du en bred almen viden, som 
ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund. 

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og et studie-
retningsforløb. Grundforløbet afsluttes i den første uge i 
november og varer altså ca. tre måneder.  
Studieretningsforløbet varer de resterende godt 2½ år. 

Introduktion  
til STX på ÅSG VÆSENTLIGE KONTAKTPERSONER

I din daglige gang på ÅSG vil der i studieretningsforløbet 
være to af dine lærere, som er ”klasselærere” for klassen. 
Her på ÅSG kalder vi dem teamlærere. De er med til 
at planlægge undervisningen og sørge for, at din klasse 
fungerer godt fagligt og socialt. Teamet holder også øje 
med, at du og dine klassekammerater ikke kommer bagud 
med skriftlige afleveringer eller har for meget fravær, og de 
sikrer også, at lærerne laver en ligelig fordeling af klas-
sens skriftlige opgaver i løbet af året. Efter behov mødes 
teamlærerne med klasserepræsentanterne for at tale om, 
hvordan det går med klassen. Teamlærerne er de perso-
ner, som de fleste elever har mest kontakt med - udover 
selvfølgelig de enkelte faglærere. 

Klassens studievejleder følger eleverne igennem de tre år 
i gymnasiet, og du møder din studievejleder i løbet af de 

første uger af studieretningsforløbet. Studievejlederen 
giver klassevis vejledning om bl.a. studieteknik  , men især 
giver studievejlederen individuel vejledning til elever, der 
møder fx skolemæssige eller familiemæssige problemer 
med betydning for deres skolegang i løbet af de tre år. 

Klassens uddannelsesleder er den person fra skolens 
ledelse, der har det overordnede opsyn  med klassens 
løbende udvikling. På skolen er der i alt fire uddannelses-
ledere. Uddannelseslederen har løbende kontakt med 
klassens team og studievejleder gennem året. Du vil som 
elev ikke så ofte komme i direkte kontakt med din uddan-
nelsesleder - det sker typisk, hvis du har særlige spørgsmål 
til fx eksamen, eller hvis du skal til en samtale på grund af 
for høje forsømmelser.
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Grundforløbet
De første ca. 3 måneder er et fælles grundforløb. I grund-
forløbet knyttes du til en fast studiegruppe på 4-6 perso-
ner, og i mange af lektionerne vil du og din studiegruppe 
være fast sammen med 5 andre studiegrupper, sådan at I 
tilsammen danner et hold på ca. 28 elever. I studiegruppen 
kan I hjælpe hinanden med at finde jer tilrette på ÅSG, 
både fagligt og socialt, og I får hjælp til det af den kontakt-
lærer, som knyttes til studiegruppen.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, 
idræt, matematik og samfundsfag samt i det andet frem-
medsprog og i det kunstneriske fag, du har valgt.  
Desuden vil du stifte bekendtskab med nogle af de stu-
dieretningsfag, der udbydes af skolen. Endelig indgår der 
i grundforløbet undervisning i almen sprogforståelse (ap) 
samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge 
afsluttes med en prøve. 

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og din gennem-
førelse af studieretning og giver faglig indsigt og forståelse 

samt en introduktion til gymnasiets arbejdsmetoder. Blandt 
andet skal du ca. midt i forløbet vælge hvilke studieretnin-
ger, der har din særlige interesse. Derefter får du mulighe-
den for at prøve dem af i nogle workshops, inden du skal 
foretage det endelige valg af studieretning.

Grundforløbet er meget andet end præsentationen af nye 
fagområder og en forberedelse til dit valg af studieretning. 
I en stor del af grundforløbet vil der være forskellige 
introduktionsaktiviteter, så alle nye elever lærer hinanden, 
lærerne, de andre elever og ikke mindst skolens indretning 
og muligheder at kende. 

Undervejs i forløbet vil der være fællestimer for alle skolens 
elever, og der vil være andre fælles 1g-aktiviteter, sådan at 
du kan føle dig tryg og velkommen på dit nye gymnasium. 
Du kan læse meget mere om skolens muligheder og tilbud 
ud over den daglige undervisning i dette hæfte, ligesom du 
kan læse om de forskellige studieretninger.

ALMEN  
SPROGFORSTÅELSE (AP)

AP går ud på, at forskellige sprog 
arbejder sammen for at give 
dig en større bevidsthed om 
sprog, og om hvad der er fælles 
for de sprog, du skal have i 
gymnasiet. Ikke mindst lærer du, 
hvordan du kan anvende denne 
sammenhæng mellem sprogene, 
når du skal lære dem. På denne 
måde er almen sprogforståelse 
et selvstændigt fag, men det er 
meget vigtigt, at det ses i samspil 
med de enkelte sprogfag. Faget 
afsluttes med en skriftlig prøve.

NATURVIDENSKABELIGT 
GRUNDFORLØB (NV)

NV er en introduktion til de 
naturvidenskabelige fag: biologi, 
fysik, kemi, naturgeografi og 
matematik. I det naturvidenska-
belige grundforløb beskæftiger 
du dig med nogle centrale natur-
videnskabelige problemstillinger 
og deres samfundsmæssige, 
etiske og historiske perspektiver. 
I grundforløbet skal du gennem-
føre praktiske undersøgelser, 
udføre eksperimenter og gøre 
iagttagelser både i naturen og i 
laboratoriet. Faget afsluttes med 
en prøve.

Introtur 2016
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Studieretningsforløbet
I begyndelsen af november begynder studieretningsforlø-
bet, som udgør resten af din gymnasietid. Du vil i studieret-
ningsforløbet selvfølgelig have mange timer i de fag, som 
er kendetegnende for den studieretning, du har valgt. Men 
der er også en lang række fag, der er ens for alle, uanset 
studieretning, og de er med til at give dig den brede indsigt, 
som den almene studentereksamen (STX) er kendt for. 

Du skal således have fag fra alle faggrupper: den natur-
videnskabelige, den kunstneriske, den samfundsfaglige 
og den humanistiske. Nogle af dem kender du måske fra 
folkeskolen eller efterskolen, men de er alligevel forskellige 
fra det, du er vant til - både i forhold til det, du skal lære, og 

i forhold til måden, du skal lære og arbejde på. Andre fag vil 
være helt nye både for dig og for dine klassekammerater. 
Uanset om det er et kendt fag eller et nyt, vil der være mas-
ser af muligheder for at gå på opdagelse og være nysgerrig. 
På den måde vil faget blive både mere interessant, sjovere 
og lettere at lære. 

I studieretningsforløbet har du således både studieret-
ningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Antallet af valgfag 
varierer fra studieretning til studieretning. 

Alle elever på stx skal have fire fag på A-niveau og en 
samlet undervisningstid på minimum 2685 timer fordelt 
over de tre år.

Studieretning

01 Matematik (A) - Kemi (A) - Fysik (B) 

02 Matematik (A) - Fysik (A) - Kemi (B)

03 Matematik (A) - Fysik (B) - Kemi (B)

04 Bioteknologi (A) - Matematik (A) - Fysik (B)

05 Biologi (A) - Kemi (B)

06 Samfundsfag (A) - Matematik (A)

07 Samfundsfag (A) - Engelsk (A)

08 Engelsk (A) - Tysk (A) - Samfundsfag (B)

09 Engelsk (A) - Spansk (A) - Latin (C)

10 Engelsk (A) - Fransk beg. (A) - Latin (C)

11 Musik (A) - Engelsk (A)

12 Musik (A) - Matematik (A)

Side

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Valgfag

I løbet af studieretningsforløbet vil der være mulighed for 
at vælge forskellige valgfag på forskellige niveauer. 

I skoleåret 2017-18 udbød vi følgende:.

Astronomi C, design og arkitektur C, dramatik C, erhvervs-
økonomi C, filosofi C, informatik C, innovation C, latin 
C, lydproduktion C, psykologi C, billedkunst B, biologi B, 
filosofi B, fysik B, idræt B,kemi B, mediefag B, naturgeografi 
B, psykologi B, religion B, engelsk A, fransk fortsætter A, 
matematik A og tysk fortsætter A.

På skolens hjemmeside kan du finde flere informa-
tioner om hvilke valgfag, vi forventer at udbyde i 
studieretningerne.

De obligatoriske fag på stx er: 

Dansk (A-niveau)

Engelsk (B-niveau)

Fysik (C-niveau)

Historie (A-niveau)

Idræt (C-niveau)

Religion (C-niveau)

Samfundsfag (C-niveau)

Oldtidskundskab (C-niveau)

Matematik (B-niveau)

Ét fremmedsprog (Fransk fortsættersprog (B), Tysk fortsæt-
tersprog (B), Fransk begyndersprog (A) eller  
Spansk begyndersprog (A))

Ét kunstnerisk fag (Billedkunst (C), Design og arkitektur (C), 
Dramatik (C), Mediefag (C) eller Musik (C))

To af følgende naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau: 
biologi, informatik, kemi eller naturgeografi
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Matematik (A)
Kemi (A) 
Fysik (B)

Kan du lide en god eksplosion? Holder du af 
at lave eksperimenter, og kunne du tænke dig 
at arbejde i et laboratorium? Vil du gerne vide 
noget om medicinfremstilling, fødevaretekno-
logi og giftstoffer? Er det periodiske system 
din godnatlæsning, eller interesserer du dig 
bare for naturvidenskab?

Hvis du drømmer om at starte dit eget mi-
krobryggeri, blive læge, laborant eller måske 
kemikeren, som udvikler en kur mod kræft, så 
er denne studieretning lige noget for dig!

Du får matematik og kemi på A-niveau i 
denne studieretning, og du skal derfor have 
fagene i 3 år. Fysik får du på B-niveau og har 
derfor faget i 2 år. Fællesfagene (fx dansk, 
oldtidskundskab og engelsk) er med til at tone 
studieretningen. I dansk kan du fx arbejde 
med videnskabsformidling, og i oldtidskund-
skab kan du sammen med kemi undersøge 
farver på antikke græske vaser.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med 
hovedområderne geometri, statistik og lig-
ninger og funktioner. Du vil komme til at løse 
matematiske problemstillinger, anvende ma-
tematik i forbindelse med andre fag, gennem-
gå beviser og bruge matematikprogrammer.

Kemi (A): I kemi fokuserer vi på kemiske 
reaktioner. Vi beskriver og undersøger 
stoffers opbygning, egenskaber og betingel-
ser for reaktionerne. Du kan fx komme til 
at fremstille og analysere lakrids eller lave 
undersøgelser af farver i naturen, så du lærer, 
hvorfor bladene er grønne om sommeren og 
gule og røde om efteråret.

Fysik (B): I fysik arbejder du med teorier 
og forsøg for at forstå og kunne forklare 
fænomener i naturen og den teknologi, 
der omgiver os. Det kan eksempelvis være 
jordskælv, solfangere, hjertestartere og 
radioaktivitet.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Ølbrygning

• Produktion af lægemidler

• Molekylær gastronomi

• Besøg på analyselaborato-
riet, hvor vi laver kemiske 
miljøundersøgelser

• Besøg på Elmuseet i Tange

Matematik (A)
Fysik (A)
Kemi (B)

Vil du gerne vide mere om stjernestøv? Synes 
du, det vil være fedt med en rumrejse? Vil du 
gerne være i stand til at beregne rejsetiden 
Månen tur retur? Er du nysgerrig på sorte 
huller, rumraketter eller vindenergi? Eller 
synes du bare, at Newton er cool?

Kan du svare ja til dette, og er du klar til at 
arbejde inden for det naturvidenskabelige 
område og fx være med til at løse fremtidens 
energiudfordringer ved hjælp af vindmøller, 
solceller og bølgeenergi, så er denne studie-
retning lige noget for dig!

Du får matematik og fysik på A-niveau, og du 
skal derfor have fagene i 3 år. Fællesfagene 
(fx religion, historie og idræt) er med til at 
tone studieretningen. I historie, religion og 
fysik arbejder du fx med, hvordan opdagelser 
inden for fysikken påvirker religions rolle i 
samfundet og historiens gang. I idræt er det 
vigtigt at kunne beregne retning og kraft for 
at lave det perfekte spark eller kast.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med 
hovedområderne geometri, statistik og lig-
ninger og funktioner. Du vil komme til at løse 
matematiske problemstillinger, anvende ma-
tematik i forbindelse med andre fag, gennem-
gå beviser og bruge matematikprogrammer.

Fysik (A): I fysik arbejder du med teorier 
og forsøg for at forstå og kunne forklare 
fænomener i naturen og den teknologi, der 
omgiver os. Det kan fx være supernovaer, 
røntgenscannere, lysledere og nordlys. Hvert 
år fokuserer vi på et emne fra bogen Fysik i 
det 21. århundrede - i dette skoleår er emnet 
plasmafysik og fusionsenergi.

Kemi (B): I kemi er de kemiske reaktioner 
i fokus. Du arbejder med at beskrive og 
undersøge stoffers opbygning, egenskaber og 
betingelser for reaktionerne. Det kan fx være 
fremstilling af et duftstof, stjernekastere eller 
batterier samt analyse af farvestofindholdet 
i shots.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Fysik i Hollywood film - fx 
Gravity og satellitbaner

• Besøg på Stenomuseet

• Kulstof-14 datering på 
Moesgaard

• Projekt om Youth  
Mission to Mars

• Klimadebatten i USA med 
kemisk og retorisk fokus

01 02 
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Matematik (A) 
Fysik (B)
Kemi (B)

Denne studieretning er for dig, der har en 
stor og bred interesse for naturvidenskab, 
men som vil gerne vente med at beslutte, 
om det er fysik eller kemi, der skal løftes 
til A-niveau.  Dette valg foretager du først i 
slutningen af 2g. På den måde har du tid til at 
fordybe dig i begge fag og få indblik i emner 
som sundhedsteknologi, kræftbehandling, 
lys og lyd og fremtidens energiforsyning. Du 
kommer til at lave en masse spændende 
eksperimenter i laboratoriet, og du får en 
solid viden om, hvordan fysik, kemi og mate-
matik spiller en vigtig rolle i vores moderne 
samfund.

I 3g skal du opgradere et fag til A-niveau.

Se beskrivelserne af studieretning 1 og 2 i 
folderen eller på hjemmesiden.

Bioteknologi (A)
Matematik (A)
Fysik (B)

Er du interesseret i celler og deres kemiske 
egenskaber? Vil du gerne vide mere om 
gensplejsning, eller hvordan bioteknologien 
kan være med til at løse problemer som 
hungersnød og globale epidemier?  
Teknologier, som for få år siden var ren scien-
ce fiction, har allerede nu en stor indflydelse 
på vores hverdag.

Brænder du for at være med til at forme 
fremtiden inden for sundhedssektoren og 
medicinalindustrien, eller drømmer du om at 
blive læge, sygeplejerske eller laborant, så er 
denne studieretning lige noget for dig!

Du får bioteknologi og matematik på A-ni-
veau. Det betyder, at du har fagene i alle 3 år. 
Fysik er et B-niveau fag, som du skal have i 2 
år. Fællesfagene (fx religion, samfundsfag og 
engelsk) er med til at tone studieretningen. 
I religion ser du på de etiske overvejelser i 
forbindelse med fx kloning og forsøgsdyr, 
og i samfundsfag undersøges teknologiens 
betydning for den danske velfærdsstat.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med 
hovedområderne geometri, statistik og lig-
ninger og funktioner. Du vil komme til at løse 
matematiske problemstillinger, anvende ma-
tematik i forbindelse med andre fag, gennem-
gå beviser og bruge matematikprogrammer.

Bioteknologi (A): I bioteknologi lærer du, 
hvordan man kan bruge naturens egne 
redskaber på nye og innovative måder. Du 
arbejder fx med at gensplejse mikroorga-
nismer, fremstille lægemidler og producere 
bioethanol ud fra enzymer i laboratoriet.

Fysik (B): I fysik arbejder du med teorier 
og forsøg for at forstå og kunne forklare 
fænomener i naturen og den teknologi, 
der omgiver os. Det kan eksempelvis være 
jordskælv, solfangere, hjertestartere og 
radioaktivitet.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Gensplejsning - vi laver 
selvlysende bakterier

• Besøg på Aarhus Univer-
sitet og virksomheder 
inden for medicinal- og 
fødevareindustrien.

• Udvikling af din egen 
medicin i det virtuelle labo-
ratorium, så du kan redde 
ebola-musen

• Isolering af dit eget DNA

• Kunstig befrugtning af en 
ko - besøg på Foulums 
forsøgsstation

03 04 
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Biologi (A)
Kemi (B)

Vil du gerne forstå verdens miljøudfordrin-
ger? Hopper du gerne i et par waders og 
undersøger vandhullets dyreliv og de kemiske 
stoffer i vandet? Synes du, det kunne være 
spændende at dissekere rotter og dyrehjer-
ter? Interesserer du dig generelt for sundhed, 
sygdom og kroppens mysterier?

Hvis du vil arbejde med bæredygtighed og 
forureningsbekæmpelse, være med til at 
sætte dit præg på fremtidens genforskning, 
eller drømmer om at blive dyrlæge eller 
sygeplejerske, så er denne studieretning lige 
noget for dig!

Du får biologi på A-niveau i 3 år og kemi 
på B-niveau i 2 år i denne studieretning. I 
slutningen af 2g skal du opgradere et fag til 
A-niveau.

Fællesfagene (fx idræt, samfundsfag og 
dansk) er med til at tone studieretningen. I 
samfundsfag ser du fx på bæredygtighed, og 
i idræt laver du konditionstests, og resultatet 
kan du så bearbejde i kemi eller biologi.

Biologi (A): I biologi arbejder vi med alt fra 
molekyler og celler til organismer og økosy-
stemer, og du kommer til at lave observati-
oner og eksperimenter med planter og dyr 
og såmænd også med dig selv. Du kommer 
på feltarbejde ude i naturen, og du besøger 
forskningsinstitutioner og virksomheder for 
at se, hvordan naturvidenskaben bliver brugt 
i praksis.

Kemi (B): I kemi arbejder vi med at beskrive 
og undersøge stoffers opbygning, egenskaber 
og betingelser for reaktionerne. Det kan være 
fremstilling af et lægemiddel, produktion 
af vingummi eller undersøgelse af farver i 
naturen, fx hvorfor er bladene grønne om 
sommeren og gule/røde om efteråret?

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Forløb om epidemier 
– influenza, AIDS og 
multiresistente bakterier

• Feltture til Molslabo-
ratoriet og Årslev Engsø

• Fremstilling af chokolade

• Klimadebatten i USA med 
kemisk og retorisk fokus

• Undersøgelse af 
bananfluers genetik

• Besøg på fertilitetsklinik

Samfundsfag (A)
Matematik (A)

Vil du gerne forstå, hvorfor Trump vandt 
præsidentvalget i USA, når Hillary Clinton fik 
flest stemmer? Undrer du dig over, hvorfor 
meningsmålinger ikke altid rammer plet? 
Er du nysgerrig på, hvordan matematik kan 
bruges til at forstå statistik og mønstre i 
samfundet?

Brænder du for at arbejde i Udenrigsministe-
riet, vil du gerne være med til at løse social 
ulighed lokalt og globalt, har du en spindoktor 
i maven, drømmer du om at studere Interna-
tional Business, eller vil du bare gerne være 
politiker, så er denne studieretning lige noget 
for dig!

I denne studieretning har du samfundsfag 
og matematik på A-niveau, og du skal derfor 
have fagene i 3 år. Fællesfagene (fx engelsk, 
historie og religion) er med til at tone 
studieretningen. I historie lærer du fx om 
USAs historie, og i engelsk bliver du god til at 
analysere taler retorisk, så du undgår at blive 
manipuleret med.

Samfundsfag (A): I samfundsfag undersøger 
vi samfundet omkring os. Her kommer du til 
at arbejde med alt fra menneskets udfordrin-
ger i samfundet til den nuværende politiske 
situation og aktuelle globale problemer. I 
faget kommer du typisk til at beskæftige dig 
med områder som social ulighed, Danmarks 
økonomiske udfordringer, krige, konflikter og 
den globale opvarmning.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med 
hovedområderne geometri, statistik og lig-
ninger og funktioner. Du vil komme til at løse 
matematiske problemstillinger, anvende ma-
tematik i forbindelse med andre fag, gennem-
gå beviser og bruge matematikprogrammer.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Folketingsvalg: Ideologi, 
mandatfordeling, 
vælgervandring og politisk 
rådgivning

• Poverty Walk: På vandring 
med hjemløse i Aarhus

• Besøg i Folketinget

• Workshops om det 
amerikanske valg med 
andre gymnasier i Aarhus

• Fællestime med Clement 
Kjersgaard som optakt til 
det amerikanske valg
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Samfundsfag (A)
Engelsk (A)

Vil du gerne forstå Brexit, og hvorfor Donald 
Trump blev valgt som USA’s præsident?

Vil du gerne kunne gennemskue den retorik 
politikere bruger i en valgkamp? Hvordan 
kan du rådgive politikere, så de vinder et 
valg? Hvilke forskelle og ligheder er der på de 
engelsksprogede samfund og Danmark?

Brænder du for politik og internationale 
forhold, vil du gerne være klar til at arbejde i 
en global verden, eller drømmer du fx om at 
blive lærer, kommunikationsrådgiver, studere 
international business, så er denne studieret-
ning lige dig!

Du får samfundsfag og engelsk på A-niveau, 
og du skal derfor have fagene i 3 år. Fællesfa-
gene (fx dansk, historie og matematik) er med 
til at tone studieretningen. I historie lærer du 
fx om USA’s historie og dens betydning på 
verdensplan, og i dansk bliver du god til at 
analysere taler retorisk.

Samfundsfag (A): I samfundsfag undersøger 
vi samfundet omkring os. Her kommer du til 
at arbejde med alt fra menneskets udfordrin-
ger i samfundet til den nuværende politiske 
situation og aktuelle globale problemer. I 
faget kommer du typisk til at beskæftige dig 
med områder som social ulighed, Danmarks 
økonomiske udfordringer, krige, konflikter og 
den globale opvarmning.

Engelsk (A): I engelsk arbejder du både 
mundtligt og skriftligt, så du bliver god til at 
kommunikere og begå dig globalt. Du lærer 
også om kultur, historie og samfundsforhold 
i engelsksprogede lande, så du bliver klogere 
på fx den amerikanske drøm, hvorfor der er 
dødsstraf i nogle af de amerikanske stater, 
hvorfor Shakespeare stadig er aktuel i dag, og 
hvilken global betydning Det Britiske Imperi-
um havde.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• American Election Night 
arrangement

• Workshops om det 
amerikanske valg i 
samarbejde med andre 
gymnasier i Aarhus

• Retorik og politisk 
kommunikation, hvor du 
skriver din egen tale

• Shakespeare Café med 
oplæg og workshops på 
tværs af alle 3g A-niveau 
engelskhold

• Fællestime med Clement 
Kjersgaard som optakt til 
det amerikanske valg

Engelsk (A) 
Tysk (A) 
Samfundsfag (B)

Hvis du mener, at kultur, litteratur, medier og 

samfundet er super spændende, så er denne 

studieretning lige dig! Vil du gerne forstå Brexit 

og forstå, hvorfor Donald Trump blev valgt som 

USA’s præsident? Interesserer du dig for andre 

kulturer, og har du lyst til at åbne dørene ud i 

verden? Synes du, det tyske sprog er spitzen-

klasse? Er du vild med litterære heavyweights 

som Shakespeare og Goethe?

Så er du både til fish’n’chips og Currywurst, og 

er du vild med sprog og sigter mod uddannelse 

inden for sprog og litteratur eller måske et 

internationalt job som fx kommunikationsrådgi-

ver eller tolk, så er dette noget for dig!

Engelsk (A): I engelsk på A-niveau arbejder vi 

med alle former for tekster, dvs. noveller, film, 

podcasts, digte, skuespil, billeder, romaner, 

TV-serier, artikler, TED-talks. Faget rummer alt 

fra hashtags til Hemingway.

I engelsk arbejder du både mundtligt og skrift-

ligt, og du bliver bl.a. klogere på, fx hvordan de 

sociale medier har været med til at skabe fake 

news, og hvorfor Shakespeares værker bliver 

ved med at være lige så inspirerende i dag som 

for 400 år siden. 

Tysk (A): I tysk arbejder du med både sprog, 

kultur, historie og samfundsforhold. Målet er, at 

du skal kunne tale, skrive og forstå moderne 

tysk, og at du bliver klogere på, hvordan et 

sprog fungerer. Emner kunne være: krimier, ter-

ror, grænser, identitet, nazisme og fodbold - alt 

mellem Rødhætte og Rammstein. Du kommer 

også til at læse små bidder af verdenslitteratu-

ren, fx af Goethe og Kafka. Igennem forløbet 

bliver du klogere på verden, på Europa og på 

dig selv.

Samfundsfag (B): I samfundsfag undersøger 

vi samfundet omkring os. Her kommer du til at 

arbejde med alt fra menneskets udfordringer i 

samfundet til den nuværende politiske situation 

og aktuelle problemer. I faget kommer du typisk 

til at beskæftige dig med områder som social 

ulighed, Danmarks økonomiske udfordringer, 

EU og 

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Tur til Hamborg, hvor du 
lærer at begå dig i Tyskland 
og laver et projekt med dine 
klassekammerater

• Sprogdag: Studerende fra 
BSS laver workshops, og 
du lærer at markedsføre 
feriedestinationer i Tyskland

• Shakespeare Café med 
oplæg og workshops på 
tværs af alle 3g A-niveau 
engelskhold 

• Storbyliv og ungdomskultur 
i Danmark, Tyskland, 
Storbritannien og USA

• Retorik og politisk 
kommunikation, hvor du 
skriver din egen tale 
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Engelsk (A)
Spansk (A)
Latin (C)

Er du vild med sprog, og vil du gerne rejse 
verden tynd og forstå dig på andre kulturer?

Er du nysgerrig på at forstå verden omkring 
dig, og vil du gerne kunne kommunikere 
på engelsk og spansk? Drømmer du om at 
arbejde med mennesker? 

I den globale verden er der behov for dygtige 
sprogfolk, så vil du gerne kunne håndtere 
kommunikation på tværs af landegrænser 
og sprogbarrierer, og kunne du tænke dig 
at blive korrespondent, journalist eller fx 
sproglærer, så er denne studieretning lige 
noget for dig!

Engelsk og spansk er i denne studieretning 
på A-niveau, og du skal derfor have fagene 
i alle 3 år. Latin er på C-niveau, hvilket 
betyder, at du har faget i 1 år. Fællesfagene 
(fx samfundsfag, historie og religion) er med 
til at tone studieretningen. I samfundsfag 
arbejder du fx med ungdomskulturer i USA 
og Latinamerika. I historie og latin bliver du 
klogere på fx gladiatorerne i Romerriget.

Engelsk (A): I engelsk arbejder du både 
mundtligt og skriftligt, så du bliver god til at 
kommunikere og begå dig globalt. Du lærer 
om kultur, historie og samfundsforhold i 
engelsksprogede lande, og du bliver klogere 
på fx den amerikanske drøm, hvorfor Shake-
speare stadig er aktuel i dag, og hvordan den 
illegale indvandring fra Mexico påvirker USA.

Spansk (A): I spansk lærer du både at tale 
og skrive sproget. Spansk er et verdenssprog, 
som du kan bruge både Europa og på det 
amerikanske kontinent. I 1g starter du med at 
lære sproget fra bunden. I 2g og 3g kommer 
du til at beskæftige dig med mange forskellige 
emner lige fra mad, kultur og immigrationspo-
litik til fodbold.

Latin (C): Latin giver dig nøglen til at forstå 
andre sprogfag og danner grundlag for de 
moderne sprog i dag. Du kommer til at arbej-
de med lettere latinske tekster med fokus på 
oversættelse og analyse. Romersk historie og 
kunst er også en del af faget.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Ekskursion til Antikmuseet

• Illegal immigration fra 
Mellemamerika til USA

• Shakespeare Café med 
oplæg og workshops på 
tværs af alle 3g A-niveau 
engelskhold

• Sprogdag: Studerende fra 
BSS laver workshops, og 
du lærer at markedsføre 
feriedestinationer i 
Spanien

• Udveksling i 2g til Madrid 
eller Valencia

Engelsk (A)
Fransk begyndersprog (A)
Latin (C)

Er du vild med sprog, og vil du gerne rejse 
verden tynd og forstå dig på andre kulturer? 
Vil du gerne kunne kommunikere på engelsk 
og fransk? I den globale verden er der 
behov for dygtige sprogfolk, så vil du gerne 
kunne håndtere kommunikation på tværs af 
landegrænser og sprogbarrierer, og kunne 
du tænke dig at blive diplomat, journalist eller 
måske arbejde ved en ulandsorganisation, så 
er denne studieretning lige noget for dig!

Engelsk og fransk begynder er i denne studie-
retning på A-niveau, og du skal derfor have 
fagene i alle 3 år. Latin er på C-niveau, så du 
har faget i 1 år. Fællesfagene (fx samfunds-
fag, historie og religion) er med til at tone 
studieretningen. I samfundsfag arbejder du fx 
med ungdomskulturer i Frankrig og England. I 
historie og latin bliver du klogere på gladiato-
rerne i Romerriget.

Engelsk (A): I engelsk på A-niveau arbejder vi 
med alle former for tekster, dvs. noveller, film, 
podcasts, digte, skuespil, billeder, romaner, 
TV-serier, artikler, TED-talks. Faget rummer alt 
fra hashtags til Hemingway.

I engelsk arbejder du både mundtligt og 
skriftligt, og du bliver bl.a. klogere på, fx 
hvordan de sociale medier har været med til 
at skabe fake news, og hvorfor Shakespeares 
værker bliver ved med at være lige så inspire-
rende i dag som for 400 år siden. 

Fransk begynder (A): I fransk lærer du både 
at tale og skrive sproget. Fransk er et ver-
denssprog, som du kan bruge i både Europa, 
i Afrika og på det amerikanske kontinent. I 1g 
begynder du med at lære sproget fra bunden. 
I 2g og 3g kommer du til at beskæftige dig 
med mange forskellige emner lige fra mad, 
kunst og kultur til kendte franskmænd, 
boligpolitik og filosofi.

Latin (C): Latin giver dig nøglen til at forstå 
andre sprogfag og danner grundlag for de 
moderne sprog i dag, Du kommer til at ar-
bejde med lettere latinske tekster med fokus 
på oversættelse og analyse. Små skriftlige 
øvelser er med til at lette forståelsen af det 
latinske sprog. Romersk historie og kunst er 
også en del af faget.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Ekskursion til Antikmuseet

• Håndtering af madspild i 
Frankrig, England, USA og 
Danmark

• Shakespeare Café med 
oplæg og workshops på 
tværs af alle 3.g A-niveau 
engelskhold

• Sprogdag: Studerende fra 
BSS laver workshops, og 
du lærer at markedsføre 
feriedestinationer i Frankrig

• Udveksling i 2.g. til Frankrig
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Musik (A)
Engelsk (A)

Er du nysgerrig på Beethoven, Beatles, Beyon-
cé og everything in between? Interesserer du 
dig for subkulturer - både samfundsmæssige, 
musikalske og litterære? Er du den næste 
MØ? Eller elsker du bare at performe?

Hvis du kan svare ja til dette, og sigter du 
mod jobs, hvor du kan være både kreativ og 
kommunikativ, fx musiklærer, eventkoordi-
nator, journalist, eller drømmer du om at 
komme ind på et musikkonservatorium, så er 
denne studieretning lige noget for dig!

I denne studieretning får du musik og 
engelsk på A-niveau, og du har begge fag i 3 
år. Fællesfagene (fx historie, matematik og 
fysik) er med til at tone studieretningen. I 
fysik arbejder du med lydbølger, og i historie 
bruger vi fx musikken som kilde.

Musik (A): Du udvikler dig både som sanger 
og musiker, og du får en stor teoretisk 
viden om musik. Du skal lære om musikkens 
bestanddele, og du bliver i stand til at skrive 
egne arrangementer og lave egne lydproduk-
tioner af den musik, du holder af. Du kommer 
både til at spille og opleve koncerter med 
andre musikere, og undervejs får du blandt 
andet mulighed for at blive undervist af elever 
på Musikkonservatoriet og universitetet.

Engelsk (A): I engelsk arbejder du både 
mundtligt og skriftligt, så du bliver god til at 
kommunikere og begå dig globalt. Du lærer 
også om kultur, historie og samfundsforhold 
i engelsksprogede lande, så du bliver klogere 
på begreber som fx den amerikanske drøm. 
Vi arbejder med forskellige emner, fx rap og 
kigger på teksterne og de samfundsmæssige 
forhold bag rapkulturer. Vi undersøger, 
hvorfor Shakespeare stadig er aktuel i dag, og 
hvad sammenhængen er mellem bluesmusik-
ken og slaveriet i USA.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Shakespeare Café med 
oplæg og workshops på 
tværs af alle 3g A-niveau 
engelskhold

• Produktion af amerikansk 
radioprogram med egne 
interviews og jingles

• Teaterkoncert, hvor 
eleverne selv skaber 
forestillingen

• Besøg på Memphis Mansi-
on i Randers, hvor eleverne 
producerer radioreportage

• Sammenspilsforløb på 
Musikkonservatoriet

• USA beskrevet gennem 
sangtekster og musik

Musik (A)
Matematik (A)

Er du til tal og tangenter? Er du til sinus og 
synthesizer? Tænker du både kreativt og 
konkret? Interesserer du dig for matematik-
ken bag musikken? Er du programmør og 
performer?

Kan du svare ja til dette, og drømmer du om 
en fremtid på et musikkonservatorium eller 
som fx jazzmusiker, iværksætter eller lærer? 
Eller er musikken din hobby, og tænker du, at 
du skal bruge matematikken i din videregå-
ende uddannelse, så er denne studieretning 
lige dig!

I denne studieretning får du musik og 
matematik på A-niveau, og du har begge fag 
i 3 år. Fællesfagene (fx historie, engelsk og 
fysik) er med til at tone studieretningen. I 
fysik arbejder du med lydbølger, og i historie 
bruger vi fx musikken som kilde.

Musik (A): Du udvikler dig både som sanger 
og musiker, og du får en stor teoretisk 
viden om musik. Du skal lære om musikkens 
bestanddele, og du bliver i stand til at skrive 
egne arrangementer og lave egne lydpro-
duktioner af den musik, du holder af. Du 
kommer både til at spille og opleve koncerter 
med andre musikere, og undervejs bliver du 
undervist af elever fra Musikkonservatoriet.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med 
hovedområderne geometri, statistik samt 
ligninger og funktioner. Du vil komme til at 
løse matematiske problemstillinger, gennem-
gå beviser, bruge matematikprogrammer og 
anvende matematik i forbindelse med andre 
fag, fx kommer du til at arbejde med sam-
menhængen mellem musik og matematik.

På skolens hjemmeside kan du se en video hvor 
elever fortæller om denne studieretning.

Eksempler på  
aktiviteter og  
tværfaglige emner:

• Sangskrivningsdage

• Teaterkoncert, hvor 
eleverne selv skaber 
forestillingen

• Sammenspilsforløb på 
Musikkonservatoriet

• USA beskrevet gennem 
sangtekster og musik

• Det gyldne snit og Mozart

• Tolvtonemusik og 
matematik
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Velkommen til Stats! 
Du overvejer at starte på 

ÅSG. Det kan jeg godt for-
stå. Det er en fantastisk 
skole med plads til alle 
mulige typer. Måske er 

det, der er allermest karak-
teristisk for ÅSG, netop tolerance og 
mangfoldighed. Det skyldes naturligvis 
de mange typer af elever, der i tidens 
løb har gået her på skolen – og ikke 
mindst de dygtige lærere, der er vant 
til at undervise dem alle. Det skaber 
fælleskab og trivsel, og det er altafgø-
rende for et godt læringsmiljø. 

Men det kan også være hårdt at gå 
i gymnasiet – på ÅSG såvel som alle 
andre steder. Hvis ikke man allerede 
er klar over det, når man starter, 
finder man helt sikkert ud af det nogle 
fredage i fjerde lektion. 

Her er de gode klassekammerater, 
engagerede lærere og skolens 

lektiecaféer guld værd. De har 
afgørende betydning for, om man går 
herfra med et smil eller et udmattel-
sens suk. 

Jeg er formand for Elevrådet, og når 
jeg byder dig velkommen i hæftet her, 
er det, fordi vi i Elevrådet sammen 
med dig og skolens andre elever vil 
arbejde for, at alle trives og får mest 
muligt ud af deres gymnasietid. 

Vi håber, at du vil synes, at ÅSG er 
et lige så fantastisk sted, som vi 
synes, og at vi kommer til at se dig på 
gangene i fremtiden.

Emma Kirstine Villekold Andersen, 1d 
elevrådsformand

 Her er de gode klas-
sekammerater, en-
gagerede lærere og 
skolens lektiecaféer 

guld værd. 

ElevloungenKantinen

1g ultimate-turneringForhallen

54



Helt vildt nyt, helt vildt 
spændende, helt vildt 
grænseoverskridende. 
Sådan har det været for 
mig at begynde på ÅSG. 

Jeg er nok ikke den eneste, 
der stadig sidder tilbage med en lille 
klump i halsen, selv efter 3 måneder. 
Tiden er fløjet af sted, og jeg har op-
levet så meget, lært så meget, og lært 
så mange nye mennesker at kende på 
så kort tid. 

Lige nu føles det som hundrede år 
siden, vi stod forventningsfulde på 
trappen omringet af nervøse smil og 
1000 tanker om, hvad denne her dag 
og de næste tre år ville bringe.

Det føles som hundrede år siden, jeg 
sad i en kano, syngende og sejlende 
op ad åen med solskin på mig og alle 
mine klassekammerater. Introturen 
var dét sociale vendepunkt, der fik mig 
til at tro på, at et tæt fællesskab ikke 
kun er noget, man finder på eftersko-
ler, men også i kæmpestor grad på 
gymnasiet. 

Rundt om bålet og sovende i telte fik 
vi lov til at lære hinanden at kende ud 
over klasselokalets grænser, og det 
gav godt på socialiseringskontoen.

Det samme gjaldt for ultimate-tur-
neringen i oktober og gælder for 
fredagscaféerne, festerne og alle de 

andre sociale arrangementer, hvor 
muligheden for at få udvidet ens 
halvsnævre blik som 1g elev altid er 
til stede.

Det føles også som hundrede år 
siden, alting var nyt: en ny skole, nye 
venner og nye fag. Allerede nu er 
det hele velkendt og trygt, og selvom 
meget er blevet til rutine, er der stadig 
meget, jeg ikke aner. Jeg ved dog, at 
det er sjovt, og det er hårdt. Her er 
trygt og rart at være, og så er her 
plads til alle.

Karoline Flensted Madsen, 2c

Ny skole, nye venner, nye fag

1g introtur 2016
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MÅNEDSMØDERNE

Månedsmøderne én gang om måneden er det 
tidspunkt, hvor hele gymnasiet er samlet. Det 
er der, hvor der er mulighed for at vise, hvad 
der er blevet arbejdet med i elevrådsgruppen, 
festudvalget eller nogle helt andre grupper. 

På månedsmøderne er der altid et indspark 
udefra. En foredragsholder, ekspert eller debattør, som 
giver en præsentation af det, som netop han eller hun 
har specialiseret sig i. Månedsmøderne er en fantastisk 
mulighed for at udvide sin horisont, og rigtig mange af de 
inputs, der kommer, er utroligt spændende og rammer 
mange forskellige interessegrupper. Det handler både om 
teknologisk afhængighed, jazzhistorie, krigen i Syrien, EU og 
en masse andre emner. 

Vi har fx haft Clement Kjersgaard ude og snakke om valget 
i USA, den verdenskendte jazzmusiker Chris Minh Doky, en 
psykolog der fortalte om teknologisk afhængighed og man-
ge andre spændende mennesker. Så månedsmøderne er 
et utroligt spændende og frisk pust i gymnasiehverdagen.

Magnus Ebsen Bøgelund Pedersen, 3q

Det får man  
også på ÅSG
På Statsgymnasiet gør vi alt det, man skal gøre. Dvs. vi 
søger faglighed og har blikket rettet mod en god eksamen 
og gerne lidt til. Vi taler pænt til hinanden, rydder op og 
forsøger i det hele taget at passe på vores fælles skole og 
vores fælles trivsel.

Men vi er også lidt tossede. Vi tror på det skæve i forhold til 
det normale; vi tror på, at ægte kvalitet og ægte oplevelser 
opstår i mødet mellem fordybelse og nysgerrighed, mellem 
reflekteret humor og faglig ihærdighed. Vi vil gøre det 
samme som alle andre, bare lidt bedre, lidt sjovere og lidt 
anderledes.

Aktiviteter ud over 
undervisningen

• Idræt

• Teaterkoncert

• Musik

• Billedkunst

• Kunstudstillinger

• Videomaraton

• Bogklub

• Lektiecafé

• IT-gruppen F1

• GARK

• Forårskoncert

• Huskunstner

• Sold/MGP

• Café

• Månedsmøde

• Skolebaldet 
FUNKTION

• Statens  
Filmfestival

• Individuel elevud-
væksling i Tyskland, 
Frankrig og Spanien

BOGFINKER & F1

Her på gymnasiet har vi en masse grupper, som 

giver folk mulighed for at være sammen med 

dem, som de deler interesser med. To af de 

grupper, som vi kender til, er it-gruppen F1 og 

bogklubben ÅSG bogfinker. De er begge dejlige 

steder at være, men på hver deres måde. F1 er 

et sted, hvor der for alvor er plads til at nørde: 

Der bliver arrangeret hacker-aftener, foredrag på 

universitetet og LAN. Bogfinkerne er derimod en 

gruppe, som er helt nede på jorden. Vi mødes af 

og til for at drikke rødvin, diskutere de bøger vi el-

sker, og egentlig bare hygge. Grupperne er uforlignelige, men 

det er det, som gør livet på ÅSG så spændende og varieret.

Jonas Skov Pedersen 3d og Adam Husted Kjelstrøm, 3x

Skrivecup 2016
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FRIVILLIG IDRÆT

At have frivillig idræt indebærer vildt mange 
gode ting. Du møder andre med samme 
holdånd og samme lyst til at prøve noget 
nyt. Sammen bliver man udfordret i både 
velkendte og mere utraditionelle sportsgrene.  

Man lærer at stå sammen på bar bund, og det 
styrker fællesskabet på tværs af klasserne.

Skolen opførte sidste sommer mange nye idrætsfaciliteter: 
en kæmpe idrætshal, en stor og gennemtænkt klatrevæg, 
et udendørs parkour-anlæg, lækre styrketræningslokaler 
og mere til. Det har gjort, at vi har mulighed for at lave alle 
mulige fede aktiviteter, selv om vinteren. 

I det hele taget kan man tydeligt mærke, at ÅSG satser på 
faget idræt. Foruden byggeriet har skolen bl.a. etableret 
forbindelse med en skole i Michigan for at kunne sende 
elever på studierejse med fokus på bl.a. sport og kropskul-
tur i USA. 

Alberte Kjær Østergaard og  
Mathilde Raahede Ebbesen Krämer, 3u

SKOLEBLADET

¿FUNKTION? er skolebladet på Århus Statsgym-
nasium. Det bliver lavet af elever. Tre gange 
om året finder vi på, skriver, interviewer, 
tegner, fotograferer og lay-outer bladet. Vi 

går op i, at alt er spændende og skævt, flot og 
gennemarbejdet. Alle i redaktionen har blik for 

hver deres små detaljer, men vi er sammen om det fælles 
udtryk, og det er derfor ¿FUNKTION? er spændende at 
være med til at lave og at læse. 

I redaktionen kommer man til at kende andre på tværs af 
klasser og årgange, og man kommer med på inspirations-
ture, som for eksempel til Journalisthøjskolen. Vi har brede 
rammer fra skolen til at gøre, hvad vi synes, og vi får midler 
til både lay-out og tryk. Når vi udkommer, er det altid med 
musik og fest, og alle fra skolen kommer og læser med. Det 
er virkelig rart at være en del af noget, som bliver skabt af 
elever for elever.

Astrid Hvid Maribo, 3d 
redaktør, Funktion

TEATERKONCERT

På visse tider af året er gymnasielivet 
ikke det sjoveste i hele verden… 
Og det gælder især for de mørke 
måneder. Men på Århus Statsgym-
nasium har vi en fast og fantastisk 

tradition for, at der hvert år holdes en 
stor teaterkoncert eller musical i netop de kolde 
og mørke måneder. 

For mig er det her en af de allerfedeste ting 
ved at gå på Århus Statgymnasium. Det er et 
projekt, hvor rigtig mange af skolens elever 
arbejder sammen for at få stablet et brag af en 
forestilling på benen. Det er en periode, hvor 
skolens gange fyldes med sang, musik, dans, 
vilde talenter, skuespil, flotte rekvisitter, kunst 
og et hav af andre ting. 

Jeg var med i teaterkoncerten sidste år, lige 
efter jeg var flyttet fra et andet gymnasium, og i 
løbet af meget kort tid havde jeg mødt en masse 
nye fantastiske mennesker og havde fået en 
stor vennegruppe på tværs af klassefællesska-
bet. Det er mega fantastisk ved teaterkoncerten, 
at så mange kan være med. Det er et projekt 
for alle. Det går helt fra sang og dans til dem, 
der sørger for, at det hele hænger sammen. Jeg 
filmede fx teaterkoncerten og sikrede, at alle 
de, der var med, havde noget, de kunne gemme 
som et minde. 

Teaterkoncerten er uden tvivl en af de allerstør-
ste begivenheder og styrker ved ÅSG, og noget 
af det sjoveste og fedeste, jeg har været med til.

Magnus Ebsen Bøgelund Pedersen, 3q
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FRIVILLIG MUSIK

Som musikelev på ÅSG er min hverdag fuld 
af kreativitet, alternativ undervisning og høj 
faglighed. Gennem musikken får jeg bundet 
det faglige sammen med fester og arrange-

menter, som foregår ud over det sædvanlige 
skolerelaterede: Musikken er et fællesskab, 

som binder skolens elever sammen på kryds og tværs af 
årgange. Elever med engagement mødes for at skabe den 
årlige musical, forårskoncerten og MGP – arrangementer, 
der gør skolen til et socialt samlingspunkt ud over den 
mere rutinemæssigt faglige hverdag. Jeg finder stor glæde i 
det samvær, musikken skaber.

Desuden har skolens elever mulighed for at bruge musik-
lokalerne til at øve i, og man har mulighed for at lave sine 
egne studieindspilninger.

Bita Elise Tahmasbyrad Hansen, 2a

FRIVILLIG BILLEDKUNST

Her på Århus Statsgymnasium er 
der rig mulighed for at udforske 
ens kreative sider og fordybe sig i 
kunsten, dels igennem undervisnin-
gen, dels i ens fritid. Da jeg havde 

billedkunst, havde vi besøg af den 
anerkendte kunstner, Lilibeth Cuenca Rasmus-
sen. Sammen med hende fik vi mulighed for at 
male med blod og jord samt performe et stort 
værk. Vi så også udstillinger på ARoS og deltog i 
billedkunstkonkurrencer. 

Hvert år udstiller tidligere elever, der er kommet 
videre med kunsten efter ÅSG, deres værker 
på skolen, ligesom vi løbende udstiller vores 
projekter i forhallen og i trapperummet.

Andreas Kolding Bøcher, 3y
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Studieture,  
temadage og  
studieretnings- 
dage
På ÅSG inddrager vi fagligheden i virkeligheden ved at tage 
på ture ud af huset.

I den daglige undervisning indgår halv- og heldags 
ekskursioner til aktuelle og fagrelevante områder og 
arrangementer. At besøge en avisredaktion med dansk, 
møde en naturvejleder med biologi eller tage på ARoS 
med billedkunst er eksempler på ekskursioner, som giver 
undervisningen dynamik og aktualitet.

Alle klasser tager desuden på en længere studietur ude 
i verden i løbet af gymnasietiden. Studieturene rummer 
både en faglig, kulturel og social dimension.

Én gang om året opdeles skolens elever i grupper på 
tværs af klasser og årgange og deltager i en temadag, der 
udfordrer alle med et originalt og særligt tema – hvor de 
forskellige aktiviteter og oplevelser sætter sig spor lang tid 
efter…

Som noget særligt er der for hver klasse løbende gennem 
de tre år desuden særlige studieretningsdage, hvor studie-
retningsfagene arbejder sammen i et forløb koncentreret 
på én dag, med et samarbejde gennem et udvalgt tværfag-
ligt emne og ofte med en ekskursion ud af huset.Virksomhedsbesøg hos Foulum (AU)

INDIEN
Vores klasse har en studieretning med Sam-

fundsfag A, Engelsk A og Matematik B. På vores 
studietur var vi i New Delhi, Indien. Nogle var 
indkvarteret ved private familier, andre boede 

på hotel - og nogle prøvede begge dele. Stu-
dieturen var i fagene samfundsfag og historie, 
hvilket blev koblet til historiske og kulturelle 
oplevelser under turen, herunder rundvisning 
i det indiske parlament, dagstur til det smukke 

mausoleum Taj Mahal i Agra og andre besøg til 
historiske bygninger og monumenter. Derudover 

besøgte vi templer, markeder, en hjælpeorganisation og et 
børnehjem, og turen havde således både kulturelt, socialt 
og fagligt indhold. Turen var et overvældende kulturmøde, 
der udfordrede vores sprogkundskaber og styrkede os - 
både os hver i sær og som klasse. .

Emma Olsen og Niels Christian Nielsen, 3d

SICILIEN

Jeg går i en klasse med studieretningen 
Samfundsfag A, Engelsk A og Matematik B. 
I hverda-gen arbejder vi ofte på tværs af 
fagene, der både supplerer hinanden og de 

andre A-niveau fag, dansk og historie, godt. 

Dette kom eksempelvis til udtryk, da vi i 2.g arbejde-
de med den sicilianske mafia i samfunds-fag og historie 
som grundlag for vores studietur til Sicilien. På turen 
besøgte vi bl.a. en vin-gård, der producerer anti-mafia 
vin og blev vist rundt i hovedbyen, Palermo, af en mand, 
der fortalte om mafiaens virke og betydning på Sicilien. 
Derudover analyserede vi på vores gåture i Palermo, 
byen og dens indbyggere vha. teorier om bysociologi fra 
samfundsfag. Ved besøg, foredrag og undersøgelser som 
disse, tilegnede og anvendte vi viden på en både ny og 
mere autentisk måde, der bare kan noget helt andet end 
almindelig undervisning i et klasseværelse. 

At være på studietur var dog ikke kun en anderledes måde 
at lære på, men det var i ligeså høj grad en ny måde at 
være sammen på som klasse. De vanlige frikvarterer i 
Stats kantine blev forlænget og byttet ud med morgenhår, 
kortspil, ventetid i lufthavne, Aperol Spritz, italiensk is og en 
masse lange snakke, der alt sammen gav en masse grin og 
et styrket klassesammenhold. 

Sofie Amalie Dannemand Erichsen, 3q

Studieretningsdag ved Årslev Engsø
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Det fik jeg  
med fra ÅSG

Som elev på ÅSG var muligheden for fordybelse altid 
åben. Vores lærere opfordrede de naturvidenskabelige 
klasser til at deltage i konkurrencen ‘Unge Forskere’ med 
vores studieretningsprojekter, og de var efterfølgende en 
kæmpe støtte i at udvikle projekterne fra skoleopgave til 
noget langt mere personligt.

Esben Juel Porat, student i 2016.

Esben Juel Porat vandt 1. plads i 
Physical Science i Unge Forskere 
Senior i 2016. Efter at have 
afsluttet sin gymnasialuddannelse 
søger Esben nu ind på forskellige 
universiteter i Storbritannien.

På ÅSG fik jeg mulighed for at smage på en interesse, 
jeg altid har haft for kunst og teater. Både ved at være med 
i skolens teaterforestilling og ved at blive opfordret til at 
deltage på juniorbiennalen ”Catch 16” på AROS, hvor jeg 
og Sebastian Mølsted, der også gik på ÅSG, vandt publi-
kumsprisen med vores værk. Det er en interesse, jeg i dag 
arbejder videre med.

Clint Ruben Friis Ravn, student 2016

Clint Ruben Friis Ravn er i dag i 
gang med optagelserne af Henrik 
Ruben Genz’ filmatisering af Jens 
Blendstrups roman, ”Gud taler ud”, 
hvor Clint har en af hovedrollerne. 
Filmen får premiere i 2017.

På mange måder blev fundamentet for den viden og 
de færdigheder, jeg hver dag benytter mig af i mit arbejde 
som journalist, lagt i min tid på ÅSG. Det var her, jeg lærte 
om skriveteknikken ’show, don’t tell’, om statistik, etik og 
kildekritik. Det var her, jeg blev alment dannet.

Lasse Skou Andersen, student 2010

Lasse Skou Andersen blev student 
fra ÅSG og blev nomineret til 
Kravling-prisen (en pris for stude-
rende) i 2014 og 2016, mens han 
læste på Journalisthøjskolen. I år 
er Lasse nomineret til “Foreningen 
for Undersøgende Journalistiks 
Metodepris”.

”

”

”

Foto: Sanne Vils Axelsen

3g sidste skoledag
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1G

2G

3G

August

• Første skoledag

• Månedsmøde

• Velkomstcafé

• Juniortalent

• Årets første elev-
rådsmøde

September
• Månedsmøde

• Genbesøg fra 
Spanien

• Elevrådshyttetur

• Årets første fest: 
”Trafiksold”

• Café

Oktober
• Månedsmøde

• Sold

November
• Månedsmøde

• Studievalg Østjylland

• Gammelelevfest 

• Georg Mohr-konkur-
rence 

• EU-dag for sam-
fundsfag 

December
• Månedsmøde

• Standpunktskarakte-
rer gives

• MGP på ÅSG

• • Nv og ap-dag

• Studieretnings- 
workshops

• Ultimatedag

• Afsluttende prøve i 
AP og NV

• Matematikscreening 

• Sprogzonen

• Introtur

• Studieretningsforlø-
bet starter

• 

• • • Tur til Hamborg med 
tyske elever

• • Sprogdag

• • • Studietur USA • Studietur Indien 

• Københavnertur

• Shakespearecafé

• SRP

• Kage-SRP-Café

• Studieretningsdag • • Studierejser

• Besøg fra Flensborg

• SRO

• • Sidste undervis-
ningsdag

• Grill-Café

• Eksamen og  
årsprøver

• AT-eksamensopga-
ven offentliggøres

• • Terminsprøver • Københavnertur • 3g Fest

• 3g mod lærerne i 
fodbold

• Sidste skoledag

Januar
• Vintereksamen

• Sold

• Teaterkoncert/
Musical

• Inter MGP

• Valgfagsorientering

• Videomarathon

Februar
• Månedsmøde

• Kulturcafé

• Temadag

• U-days

• Generalforsamling 
for elevrådet

• Standpunkts- 
karakterer gives

Marts
• Månedsmøde

• Skolefest

• Café 

• Fysik- og kemishow

• SKUFF ’18 (kunst af 
tidligere elever)

April
• Månedsmøde

• Besøg fra Sverige 
eller Norge

• Besøg af sprogam-
bassadører fra BSS 

• Sold

• Dramatikaften og bil-
ledkunst-/designud-
stilling ved elever

Maj
• Månedsmøde

• Forårskoncert

• Stats Filmfestival 

• Årskarakterer gives

• Offentliggørelse af 
eksamensplan

• Første mulige eksa-
mensdag

• Revy

Juni
• Skriftlig og mundtlig 

eksamen

• Studentersold

• Dimission 

• Studieretningsdag • Forældrekonsulta-
tioner

• Tur til Epinal for 
franskelever i 1g

• Besøg fra Flensborg • • Sidste undervis-
ningsdag

• DHO

• Grill-Café 

• Eksamen og  
årsprøver

ALLE
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