Karrierelæring på grundforløbet august-november 2020
1.g
August
Første skoledag
torsdag den 6. august kl. 9.00
Forældremøde:
onsdag den 12. august
kl.
- 19.00-20.30
Vejlederne deltager og introducerer
karrierelæringsforløb og proces samt
gennemgår uddannelsessystemet kort.
Worksho med studievejledere:
tirsdag den 18. august
onsdag den 19. august
torsdag
den 20. august
- Vi arbejder med interesser og styrker
som grundlag for og forberedelse til valg
af studieretning.

September
Første elevsamtale om studieretningsvalg:
Denne samtale afvikles som gruppesamtale i
din egen klasse.
Der vil være planlagt studietimer.
Studietimer bruges til faglig fordybelse eller
planlagte aktiviteter, der udvikler din studiekompetence.
Der vil være temaundervisning,
hvor du får viden om studieretninger og
mulighed for afprøvning af emner på studieretningerne.
Der vil være obligatorisk matematikscreening
tirsdag den 22. september
Workshop med studievejledere og Studievalg:
mandag den 28. september
tirsdag den 29. september
- Vi arbejder med karrierekompetencer.

Oktober
torsdag den 1. oktober

November
Start på studieretning:
mandag den 2. november

Introtur:
Anden elevsamtale om studieretningsvalg
finder sted i uge 40. Denne samtale afvikles 5.-6. november (uge 45)
som individuel samtale med din klasselærer.

Forældresamtaler:
mandag den 5. oktober
tirsdag den 6. oktober
Endeligt studieretningsvalg:
onsdag den 7. oktober
Grundforløbsprøver - NV og PU:
27.-30. oktober (uge 44)

Løbende mulighed for individuel vejledning/mentoring efter behov – opfølgning på trivsel og fravær – gennemførelse af SPS-timer

Underviser

Klasselærer
Mentor på HTX har samtaleforløb
og støttetimer med elever, der har
behov for støtte fra skolen i en
periode for at trives og holde fast
i uddannelsen.
Mentor står også for vejledningsgrupper, som nogle elever deltager i.
En klasselærer kan fx henvise en
elev til et forløb hos mentor.

Mentor

Vejledning på HANSENBERG Tekniske Gymnasium

Hvis du har brug for faglig sparring i et eller flere fag, er det mest
oplagt, at du tager en snak med
underviseren i det pågældende
fag.
Hvis du har brug for en snak om
din trivsel i klassen eller rammerne
omkring din uddannelse, kan du
henvende dig til din klasselærer.
Din klasselærer vil også henvende
sig til dig, hvis han/hun oplever,
du ikke trives eller ikke lever op til
de forventninger, gymnasiet har
til dig.

Studievejledning HTX

Vejlederen fra Studievalg møder
du flere gange i løbet af din uddannelse enten sammen med din
klasse, i gruppe eller individuelt.
Du vil blive vejledt om videregående uddannelser og karriere,
adgangskrav, hvordan du søger
ind, jobmuligheder m.m. Hvis du
ønsker sparring, kan du booke en
tid til vejledning på
www.bookstudievalg.dk

Studievalg Danmark

Mentor: Ane Friis
af@hansenberg.dk

Du kan kontakte vejlederne
personligt på telefon eller mail.
Det kan være en samtale om din
uddannelse, personlige udfordringer, omvalg, særlige behov m.m.
Dine studievejledere har tavshedspligt.
Studievejledere:
Lotte Møller Jensen
loj@hansenberg.dk
2343 4415

Rektor: Carsten Schmidt
cas@hansenberg.dk

Du er altid velkommen til at kontakte rektor, hvis du har noget,
du gerne vil drøfte med ham.
Handler det direkte om din
undervisning, så gå gerne til din
underviser først.

Rektor

Vejleder: Lone Conradsen Wind
lcw@studievalg.dk
7266 5581

Specialpædagogisk
støtte - SPS
Du kan søge støtte, hvis du har
behov for fx en IT-rygsæk, fordi
du er ordblind eller har brug for
støttetimer.
For at søge støtten skal du kunne
dokumentere behovet.
Du er velkommen til at kontakte
din underviser eller studievejlederne vedr. støtte.

Anja Lene Røjkjær Olsen
aro@hansenberg.dk
2120 8320

SU-medarbejder
Du er berettiget til SU, fra kvartalet efter du er blevet 18 år. Du kan
søge SU på www.su.dk.
Du kan tidligst søge, måneden før
du skal modtage SU.
Ved SU-medarbejderen kan du få
hjælp til din SU-ansøgning, eller
hvis du har spørgsmål i forhold til
SU, SU-lån, dispensation m.m.
Du finder SU-medarbejderen ved
Vejledningscentret.
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