HHX

STUDIERETNING:

/ HHX-tra
For elever med AutismeSpektrumForstyrrelse

Vil du gerne have en studentereksamen med fokus på erhvervslivet?
Drømmer du om at arbejde med økonomi og business i fremtiden?
Måske som iværksætter?
HHX-tra er for dig, der har lysten og evnerne til en gymnasial
uddannelse, men som samtidig er udfordret med autisme, og derfor ikke
kan gennemføre på lige vilkår med alle andre.
HHX-tra har, ligesom alle andre studieretninger på Handelsgymnasiet,
blikket på økonomi og erhvervslivet, både nationalt og internationalt.
Du får indblik i, hvordan teorier i praksis udspiller sig i erhvervslivet og
ude i verden. Uddannelsen gør det muligt for dig at læse videre på et
stort udvalg af videregående uddannelser.
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Værd at vide
•

Studieretningen har de samme fag og niveauer som “Finans og virksomhed” med HHX profilfagene
Virksomhedsøkonomi og International Økonomi.

•

Uddannelsen er adgangsgivende til universitet, CBS, professionsbachelor osv., dvs. de faglige krav er som
alle andre studieretninger.

•

Kompetente undervisere der er efteruddannet i at undervise på studieretningen.

•

Der er ekstra pædagogisk støtte - til læring såvel som til det sociale.

•

Et overskueligt og roligt klassemiljø med højst 15 elever i klassen.

•

To faste lokaler: Et roligt klasselokale, der er indrettet til fællesundervisning og med individuelle
arbejdspladser samt et lokale, hvor man kan trække sig tilbage og restituere.

•

Valgfag læses med resten af skolens elever.

Optagelse
Der kan søges optagelse via optagelse.dk (notér at du gerne vil i HHX-tra klassen) eller start med at sende en mail
til abs@unord.dk.
Alle skal gennem en visitationssamtale, hvor der ses på individuelle kvalifikationer.

Vil du vide mere?
Kontakt os meget gerne for at høre nærmere og om evt. at besøge skolen.
Du kan også tage fat i din UU vejleder, så I sammen kan finde ud af mere om HHX-tra.
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