
VELKOMMEN



Hvem kan du møde i aften?

Vi er her – Festsalen FRIIS corona regler

Elev 
Aske Secher Poulsen
elevrådsformand

Rikke Palmgren
Rektor

Gitte Rye Larsen
Vicerektor

Peter Toftemark
Uddannelsesleder

Helle Reese
Studievejleder



Program for informationsaften
Onsdag d. 20. januar 2021

19.00 Information v/ Rektor Rikke Palmgren
19.20 Hvordan opleves gymnasiet ud fra et 

elevperspektiv
19.45 1. runde af studieretningspræsentationer
20.20 2. runde af studieretningspræsentationer



Hvem kan du møde i aften?

Book en tid ved 
studievejlederen

Links på hjemmesiden Aatg.dk og i den tilsendte velkomst mail

Rikke Palmgren Gitte Rye Larsen Peter Toftemark Helle Reese



Profil for HTX-uddannelsen

• Gymnasial uddannelse (3-5 Afag)

• Teknologi
• Teknikfag

 Byggeri og energi (arkitektur eller konstruktioner)
 Design og produktion (maskin, el eller tekstil)
 Digitalt design og udvikling
 Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi, 

levnedsmidler eller sundhed)

• Naturvidenskab på høje niveauer
 Min. B-niveau i matematik, fysik og kemi

• Anvendelsesorienteret 
undervisning



Aalborg Tekniske Gymnasium

De cirka 80 underviseres baggrund er vidt 
forskellige:

• Naturvidenskabelige og humanistiske 
kandidater og Ph.D’er

• Ingeniører og pharmaceuter

Underviserne i teknologi og teknikfag har 
praktisk erhvervserfaring



Mål for HTX uddannelsen

• Udvikle faglig viden og blive klar til at læse videre på en 
videregående uddannelse. Uddannelsen sigter primært mod 
videregående uddannelse

• Tilegne almen dannelse og personlig myndighed, således at 
man forholder sig reflekterende og ansvarligt til sin omverden

• Udvikle kreative og innovative evner og kritisk sans

• Der lægges i undervisningen vægt på produktudvikling, 
innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab, herunder ved 
kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier

• Opnå fortrolighed med at anvende forskellige 
arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor 
kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge 
viden er centrale



Tricked Esport x AATG
Tricked Esport vil fra 21/22 skoleåret 
undervise i: League of Legends og 
Counter-strike.

Tricked er en professionel 
Esportsorganisation, som blev 
startet i 2012. 
Af en gammel AATG elev. 

Tricked har udviklet talenter til nogle 
af de største hold i Esports verden 
og indenfor flere forskellige spil. 
Tricked har undervist på flere skoler 
og ungdomsuddannelser siden 2016

I kan forhåndstilmelde jer på AATGs 
hjemmeside for at få en af de 20 
pladser per spil.

Hvis i har spørgsmål til 
undervisningen så kontakt os 
endelig:

Tricked_esport                                            

Tricked Esport

trickedesport

https://www.tricked.dk



Undervisningsformer

Aalborg Tekniske Gymnasium anvender forskellige 
undervisningsformer

• Projektarbejde

• Gruppearbejde

• Klasseundervisning

• Tværfaglig undervisning

• Laboratorieundervisning

• Værkstedsundervisning

• Virtuel undervisning 

Eleverne møder de fleste undervisningsformer

på grundforløbet



Grundforløb 3 måneder

Fag
•Dansk
•Engelsk
•Matematik
•Samfundsfag
•Udvalgte studieretningsfag

Der gennemføres en matematikscreening og en 
linu screening i grundforløbet.

Forløb
•Produktudvikling
•Naturvidenskabeligt grundforløb

Grundforløbet afsluttes med prøver i de 2 forløb. 
Karakteren er medtællende på eksamensbeviset.



Studieretningsforløb Friis
Hovedområde anvendt naturvidenskab
Beredskabslinjen

Idræt B, Bioteknologi A
Sundhedsteknologi

Idræt B, Bioteknologi A

Hovedområde teknologi
Bæredygtighed og teknologi

Teknologi A, Samfundsfag B

Hovedområde kommunikationsteknik
GAMETECH:

Kommunikation/IT A, Programmering B
International HTX:

Kommunikation/IT A, Samfundsfag B
Film og medier:

Kommunikation/IT A, Samfundsfag B



Internationale muligheder på AATG
FRIIS
Studieretningen International HTX har 
indbygget et ca. 5 måneders studieophold i 
Australien, som dels indeholder en 
studierejse og dels et skoleophold. 
Opholdet er placeret i 2.g

Vi har løbende samarbejdsprojekter med 
skoler i EU og Norden hvor der er ophold à 
1-4 ugers varighed, typisk i 2.g. Disse 
aktiviteter afhænger af om vi kan søge 
midler hjem fra bl.a. EU.

Alle kommer til udlandet, enten i et af 
ovenstående programmer, på studietur i 2.g



Studieretningsforløb ØUV

Hovedområde anvendt naturvidenskab
Fysikkens Verden

Fysik A, Matematik A 
Naturens Kemi

Kemi A, Matematik A 
Bioteknologi

Matematik A, Bioteknologi A
Robotteknologi

Fysik A, Programmering B, Matematik A

Hovedområde teknologi
Industrielt design

Teknologi A, Design B
Naturvidenskab og Innovation

Teknologi A, Matematik A



HTX-eksamen kan bruges til:

Lange videregående uddannelser fx:
Civilingeniør, læge, dyrlæge, jurist, arkitekt, samt 
øvrige naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige 
og humanistiske uddannelser.

Mellemlange videregående uddannelser fx:
Diplomingeniør, maskinmester, sygeplejerske, 
folkeskolelærer, jordemoder, pædagog, radiograf, 
bygningskonstruktør.

Korte videregående uddannelser fx:
Laborant, produktionsteknolog, procesteknolog, 
datamatiker, IT- og elektronikteknolog



Holdninger

• Studieaktivitet 

• Mødepligt

• Mobning

• Alkohol

• Narkotika

• Rygning 

• Involvering 



Studiemiljø på gymnasiet
Aalborg Tekniske Gymnasium inviterer hvert år nye elever på intro-tur, i 
løbet af den første måned.

Gymnasiet afholder bl.a.:
•Studieture og ekskursioner
•Idrætsdag
•James Prisen (kortfilmspris)
•Skakturnering
•E-sports træning og turneringer (Counter Strike og League of Legends)
•Aulasamling
•Klassens time
•Foredrag
•Decembersjov og juleafslutning
•Sidste skoledag/gallafest/dimissionsfest
•Fester
•Orientering om valg efter gymnasiet (Studievalg)

Der er elevråd, miljøråd og en studiecafé. Desuden 
deltager vi i DM i science og i andre konkurrencer og 
projekter.

Certificeret som grønt gymnasium



ELEVOPLÆG
Hvordan oplever eleverne det at gå på AATG 

Aske Secher Poulstrup
(Beredskabslinjen)

I vil også kunne tale med eleverne på de valgte 
studieretninger



Ny elev på AATG
• Opstart august 2021 – obligatorisk læse-/stavetest

o Testresultat til klassens lærerteam 
oMistanke om ordblindhed

o Samtale med læse-/skrivevejleder
o Evt. opfølgende test
o Mulighed for støtte

• Kontakt os
• Ordblind – det kan være svært at skrive og/eller læse tekster
• Andre udfordringer – fx ADHD



GAMETECH
Bæredygtighed og Teknologi
International HTX
Film og Medier
Beredskabslinjen
Sundhedsteknologi

Information om studieretninger

BOOK EN RUNDVISNING med en elev som går på 
gymnasiet

-se vores lokaler og værksteder (FRIIS og ØUV)
-1-1 samtale med nogle af vores elever
-møde studievejleder
-besvare alle jeres spørgsmål



Det praktiske

Studievejleder eller SPS vejleder; 
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