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HHX ONLINE - FØLG UNDERVISNINGEN HJEMMEFRA

LÆR I EGET TEMPO
Lærer du bedst online, og vil du gerne have ekstra tid til fordybel-

se? Vi har oprettet et særligt onlinetilbud, hvor du kan kombinere 

den almindelige undervisning i klasselokalet med fjernundervis-

ning. Det giver dig større fleksibilitet, mindre transporttid og en 

mulighed for at tilrettelægge din egen hverdag.

På HHX Online skal du have de samme fag som ved fysisk til-

stedeværelse. Forskellen er, at undervisningen på HHX Online 

tilrettelægges som en vekslen mellem at arbejde på gymnasiet 

og at arbejde hjemme. 

I 1. g vil op til 45% af tiden kunne bruges til online undervisning, 

i 2. g: 60% og i 3. g: 75%. De første tre måneder (grundforløbet) 

foregår dog altid med fuld tilstedeværelse for at introducere til nye 

fag og skabe det gode klassemiljø.

FOKUS PÅ DET SOCIALE MILJØ
I 1. g vil lidt over halvdelen af undervisningen foregå på gymna-

siet. Det sker bl.a. for at sikre, at du får skabt gode sociale rela-

tioner til dine klassekammerater og til dine undervisere. Samtidig  

kommer du til at deltage i sociale aktiviteter såsom idrætsdage, 

studieture, virksomhedsbesøg m.m.

I takt med at du bliver vant til at følge undervisningen online, øger 

vi den virtuelle del gradvist i 2. og 3.g. Det vil bl.a. styrke dine 

kompetencer, når du skal læse videre på en videregående ud-

dannelse.

WWW.HHXAALBORG.DK

STUDIERETNINGEN
HHX Online udbydes på studieretningen ’Økonomi og marketing’, 

som er én af vores mest populære studieretninger blandt vores 

elever. 

HHX Online udbydes med Tysk B som sprogfag ved studiestart, 

og du vil blive tilknyttet vores afdeling i Turøgade.

Har du spørgsmål til HHX Online, så kontakt:

Studievejleder 

Mathilde Vinge

mavi@ah.dk

Tlf. 9133 3336

FÅ MERE INFO

5 GRUNDE TIL AT VÆLGE HHX ONLINE

Bliv forberedt på undervisningsformen  
på de videregående uddannelser

Mindre transporttid

Få mere ro til fordybelse

Følg undervisningen i eget tempo

Større fleksibilitet i hverdagen 


