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VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET
På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen.
Vores mål med uddannelsen er at give dig viden og færdigheder, så du står godt rustet
til din videre karriere. Du kan med en hhx-uddannelse læse videre på både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Du kan også vælge at bruge din hhx som
et springbræt til en karriere inden for bl.a. kontor, spedition, bank, revision eller til praktik
i udlandet.
Du vil opleve, at vi på hhx lægger vægt på både det teoretiske og det praktiske, således
at mange af dine fag vil tage udgangspunkt i praksisnære cases, og i mange tilfælde med
konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.
Vi er overbeviste om, at du vil finde det meste af undervisningen både sjov, udfordrende
og interessant at deltage i. Samtidig vil vi håbe, at du også oplever Aalborg Handelsgymnasium som et sted, hvor der socialt og kulturelt sker en masse spændende aktiviteter.
Hverdagen her er ikke alene præget af det faglige, men i høj grad også af et godt kammeratskab og gode oplevelser.
Vi stræber konstant efter at skabe de bedste rammer for både elever og medarbejdere.
Derfor arbejder vi ud fra fem værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt
og Engagement (SHARE). Du vil opleve, at det ikke kun er ord – men aktive værdier, der
sætter sit præg på skolens dagligdag.
I denne håndbog har vi samlet en række nyttige informationer og praktiske anvisninger
– også vigtige ordensregler. Skolen er en arbejdsplads for elever og medarbejdere, hvor vi
alle har et fælles ansvar for at gøre det til et godt og rart sted at være. Det kræver, at du
kender rammerne og giver dit positive og aktive bidrag.
Held og lykke med hhx-uddannelsen.

Rektor
Charlotte Koldsø
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Uddannelseschef
Peder Overgaard Pedersen

Uddannelseschef
Malene Sønderskov Jürs
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SAXOGADE
ADRESSE
Handelsgymnasiet Aalborg
Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf.: 9936 4830

ÅBNINGSTIDER
Elevadministration
Mandag - torsdag 		
Fredag			

07.30 - 15.00
07.30 - 14.00

Skolens åbningstider

07.30 - 16.00

LEDELSE
Rektor
Charlotte Koldsø
cko@ah.dk

Uddannelseschef
Malene Sønderskov Jürs
masj@ah.dk

Tlf. 2710 5956

Tlf. 9133 3317

Uddannelseschef
Peder Overgaard Pedersen
pep@ah.dk
Tlf. 2710 5924

CHEFKONSULENT
Chefkonsulent
Jørn Dahl
dahl@ah.dk
Tlf. 2710 5929
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ELEVADMINISTRATION
Kontorleder
Jane Sanden
jas@ah.dk
Tlf. 2725 8516

Kontorelev
Pernille Rauff
Pedersen
prp@ah.dk
Tlf. 9133 3319

Uddannelsessekretær
Mette Louise
Ormstrup Andersen
mloa@ah.dk
Tlf. 2725 8514

SKOLEBETJENT
Skolebetjent
Mads Ibsen
mei@ah.dk
Tlf. 2725 8511

IT-ADMINISTRATION
IT-administrator
Ole Beltoft
obe@ah.dk
Tlf. 2710 5950

IT-administratoren i Saxogade kan træffes i lokale 211:
Alle hverdage kl. 8.00-12.00.
IT-kontoret i Saxogade kan træffes på tlf. 4213 4562.
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VEJVISER
Handelsgymnasiet har to afdelinger i Aalborg - i henholdsvis Turøgade og Saxogade:

Strandvejen

Aalborg Handelsskole

Saxogade

Aalborg Handelsskole

Turøgade

Aalborg Handelsskole

Langagervej

Aalborg Handelsskole

NB: Aalborg Handelsskole har også adresse på Strandvejen, hvor skolens erhvervsuddannelser holder til samt på Langagervej, hvor der afholdes kortere skoleforløb samt kurser
og efteruddannelser.
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VEJLEDNING OG RÅDGIVNING
STUDIEVEJLEDNING
Hos studievejledningen kan vi hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, der kan
dukke op i løbet af din uddannelse. Vi vejleder om alt, der har med skolen og uddannelsen, fravær eller personlige problemer at gøre. Med andre ord kan vi hjælpe dig inden
for alle de områder, der har at gøre med gennemførelsen af din ungdomsuddannelse.
Studievejlederne i Saxogade:
Studievejleder
Morten Wad Rasmussen
mwr@ah.dk
Tlf. 2788 6003

Studievejleder
Rikke Kirkegaard
Thøgersen
riki@ah.dk
Tlf. 2710 5951

Studievejleder
Anne Skytt Gregersen
asg@ah.dk
Tlf. 2788 6004
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LÆSE-/SKRIVEVEJLEDNING
Læse-/skrivevejledningen er et tilbud til elever, som har vanskeligheder med læsning,
skrivning eller stavning. Det kan være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og således har brug for ekstra it-hjælpemidler
og studiestøtte. En anden mulighed er, at du generelt har skriftsproglige problemer.
Læsevejledningen kan for eksempel tilbyde individuel hjælp med skriftligt arbejde og større opgaver. Hvis der er behov for det, kan vi teste dig for at finde ud af, om du er ordblind
og efterfølgende give dig støttetimer og søge om it-hjælpemidler.
I Saxogade har læse- og skrivevejledningen kontor i lokale 109b og kan træffes efter
aftale.
Vil du gerne have hjælp til:
- at blive en hurtigere og bedre læser?
- at øge din læseforståelse?
- at blive bedre til at stave?
- at blive bedre til at formulere dig og strukturere en stil eller et projekt?
...så kan du kontakte os på mail eller benytte samtalefunktionen i Uddata+.

Læse-/skrivevejleder
Marianne H. Kristensen
mahk@ah.dk
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Læse-/skrivevejleder
Anita Guldbæk
agu@ah.dk
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MATEMATIKVEJLEDNING
Matematikvejledningen er et tilbud til elever, der har vanskeligheder med matematik.
Det kan være, at du generelt har problemer med faget, har specifikke matematikvanskeligheder eller måske lider af dyskalkuli (talblindhed). Under alle omstændigheder har jeg
mulighed for at tilbyde dig hjælp. Hjælpen vil bestå af test til at lokalisere dine problemer,
vejledning og ekstraundervisning, hjælperedskaber samt individuel støtte i forbindelse
med større opgaver.
Du kan finde mig på skolen eller benytte samtalefunktionen i Uddata+.
Matematikvejleder
Jarl Mølgaard
jarl@ah.dk
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ELEVCOACH
Alle kan til tider have brug for en hjælpende hånd til det næste skridt i livet, på studiet og
i den personlige udvikling. Livet er en gave, men nogle gange kan det være svært at finde
frem til, hvilket bånd man skal trække i for at pakke den op. Der vil altid være spørgsmål,
der kræver svar – og det er ikke altid, at forældre kan hjælpe og give råd.
Som ung er det vigtigt, at du kan finde svar på de mange udfordringer, der melder sig –
personligt, socialt, psykisk eller økonomisk – og det er det, elevcoachen kan hjælpe med.
En sådan støtte er grobund for et større mentalt overskud i hverdagen og især i skolen.
Elevcoachen har desuden et netværk til mange offentlige myndigheder og private organisationer.
Du finder skolens elevcoach i lokale 109a - mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Elevcoach
Heidi Hjorth Jensen
heid@ah.dk
Tlf. 2710 5974

12

Elevhåndbog 2021/2022

HANDELSGYMNASIET AALBORG

PRAKTIK I UDLANDET - PIU
Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet efter HHX?
Som elev i Saxogade eller Turøgade har du mulighed for dette gennem PIU-ordningen –
PIU står for Praktik i Udlandet.
Et praktikophold i udlandet styrker dine faglige og personlige kvalifikationer og kan være
med til at give dig et forspring på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet. Du bliver
udfordret fagligt og personligt, samtidig med at du styrker dine sprogkompetencer – og
du får en oplevelse for livet!
Efter 3.g har du mulighed for et års praktik i Tyskland eller Storbritannien. Under dit ophold uddanner du dig inden for kontor og administration eller handel.
Hvis du gerne vil til andre lande, fx Spanien, Frankrig eller oversøiske lande som fx Australien eller Canada, kan det også lade sig gøre – blot skal du så selv finde en praktikplads
i en virksomhed, som skal godkendes af PIU-Sekretariatet. Opholdet skal som minimum
vare 3 måneder. Når USA ikke nævnes, er det fordi det ikke pt. er muligt at få visum til
et PIU-ophold dér.
Uanset om du bliver elev i Tyskland, England eller et helt tredje land, er der hjælp at hente
til din økonomi via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Læs mere på PIU-Sekretariatets hjemmeside www.piu.dk eller kontakt de lokale PIUkoordinatorer Ulla Carlsen, uca@ah.dk (Saxogade) eller Gunbrit Wahl, guwa@ah.dk
(Turøgade).
PIU-koordinator
Gunbrit Wahl
guwa@ah.dk
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STUDIEVALG DANMARK, CENTER NORDJYLLAND
Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet,
hvor der er ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående
uddannelse og karriere i hele Danmark.
Ved Handelsgymnasiet HHX, Saxogade er det Line Madsen Skorstengaard, der er din
lokale Studievalg-vejleder.
I løbet af din tid på skolen kommer Line Skorstengaard på besøg flere gange for at holde
oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og karriere, om
adgangskrav, ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.
Kontakt til Studievalgs vejleder
Line Skorstengaard har desuden træffetid ved Handelsgymnasiet HHX, Saxogade ca. hver
3. uge. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående
uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.
Du kan booke en tid på www.studievalg.dk/book. Her vælger du Aalborg Handelsskole Saxogade på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke,
og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr.
mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.
Du kan også træffe Line på telefon 3333 2016 eller pr. mail lms@studievalg.dk
Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også når du er færdig med
gymnasiet.
Information om videregående uddannelse
Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UddannelsesGuiden.dk.
Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og karriere at
gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan
tage dem, hvilke adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddannelsen giver. Der
er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret
information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.
Se mere om Studievalg på www.studievalg.dk/centre/nordjylland/
Studievejleder - Studievalg Danmark
Line Madsen Skorstengaard
lms@studievalg.dk
Tlf. 3333 2016
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HANDELSGYMNASIETS ABC
Som ny elev på Handelsgymnasiet kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet
Handelsgymnasiets ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad
du skal være opmærksom på.

A
Aalborg Handelsskoles struktur
Du kan læse mere om Aalborg Handelsskoles historie, struktur, ledelse, bestyrelse m.v.
på www.ah.dk.
Adresseændring
Når der sker ændringer, som har betydning for skolens registre over elever, bedes dette
omgående meddelt på kontoret. Husk også at bopælsændringer kan have betydning for
din SU. Er du under 18 år vil vi også gerne have besked om ændringer i værgeadresser/
værgestatus, da disse oplysninger ikke automatisk opdateres i vores elevregistreringssystem.
AHEAD – Handelsgymnasiets start-up miljø
Har du en igangsætter i maven eller har gode idéer til produkter og services, kan du få
rådgivning og hjælp i skolens inkubationsmiljø AHEAD. Start-up miljøet er placeret i lokale 208, og her kan du arbejde praktisk med din idé, få værktøjer til at komme videre og
møde lærere og rådgivere, der har været der selv.

B
Blå bog - anvisninger
Hav gymnasiets studie- og ordensregler, SHARE-værdier og disse retningslinjer med jer,
så bogen bliver positiv og sjov – og ikke sårende, pinlig eller mobbende over for nogle af
klassekammeraterne. Ord på skrift kan virke hårde og unuancerede, så sørg for at ingen
føler sig krænket og hængt ud. Vi henstiller til, at der ikke er udtalelser om ansatte ved
Aalborg Handelsgymnasium i Blå Bog. Se også bilag 2.
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Bus, bil eller tog - rabat
Som elev på en ungdomsuddannelse som hhx har du mulighed for at få rabat på transportudgifter via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Du skal bestille et ungdomskort
på www.ungdomskort.dk. Her skal du også genbestille eller foretage ændringer, hvis du
allerede har et ungdomskort. Du kan benytte ordningen, selvom du ikke er gammel nok
til at få SU.

Bøger til undervisningsbrug
Du har igennem hele din hhx-uddannelse mulighed for gratis at låne alle de bøger, du
skal bruge for at gennemføre din uddannelse. Undtaget er dog specielle ordbøger mv.
Du har selvfølgelig ansvaret for at behandle bøgerne med respekt, således at bøgerne
ved afleveringen er i samme stand, som da du modtog dem. Ved udlevering af bøgerne
skriver du under på at have modtaget bøgerne til låns, og du er derfor erstatningspligtig,
såfremt bøgerne bortkommer eller ødelægges mens de er i din varetægt.

E
E-boks
Skolen anvender digital post, og i al kommunikation mellem skole og elev/forældre anvendes E-boks. Breve med personfølsomme oplysninger sendes ikke i almindelig mail.
Breve med fortrolige oplysninger som f.eks. fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mv
sendes i E-boks.
Elevdemokrati
På skolen findes et elevdemokrati, som varetager elevernes interesser på skolen. For at
kunne deltage i skolens elevdemokrati, skal du være aktiv på skolen og ikke forsømme
undervisningen. Elever der forsømmer undervisningen kan ikke deltage i råd og udvalg.
Elevfester
I hvert skoleår kan elevrådet arrangere op til fire fester i afdelingens lokaler. Elevrådet/
festudvalget står som arrangør og har det økonomiske ansvar, sådan at såvel overskud
som underskud tilfalder/dækkes af elevrådet. Festerne er udelukkende forbeholdt eleverne på afdelingen.
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Elevproduktion
Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er
dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder
også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen. I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal
have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Der kan også være tale om, at de medvirkende, skal give deres samtykke til at
medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder
såfremt de ikke er elever på gymnasiet og produktionen skal offentliggøres på internettet.
Eksamen/interne prøver
Du kan læse mere om eksamen på skolens hjemmeside www.ah.dk, og i ’Eksamenshåndbogen’ som bliver lagt ud på Uddata+. Eksamens- og prøveperioden strækker sig fra
sidste skoledag og frem til sidst mulige eksamensdag.
Interne prøver og studieområder (SO-forløb) er en obligatorisk del af HHX-uddannelsen.
Derfor er tilstedeværelse påkrævet til interne prøver og arbejde med/fremlæggelse i studieområderne, både i alm. undervisningstid og eksamensperioden.
Eksamensangst
Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hvert år tilbydes et særligt kursus i at modvirke eksamensangst. Her får du gode råd
og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme
godt igennem eksamen. Henvend dig til din studievejleder for at høre mere om kurset.
Eksamensplaner
9. maj 2022

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige
prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 23/5 2022

16. maj 2022

Offentliggørelse af eksamensplanen

Erstatningspligt
Du har et selvstændigt ansvar for dine egne handlinger og er dermed forpligtet til at
erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger
skolens ejendom. Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden.
Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne.
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Evaluering af undervisningen
En gang om året gennemføres en evaluering af undervisningen i alle fag, hvor du vurderer
din egen indsats i undervisningen, selve undervisningen i de enkelte fag og underviserens
rolle. Efterfølgende drøftes resultaterne af evalueringen med fagets underviser.

F
Facebook
Du kan følge med i hverdagen på skolen på Facebook. Find os på http://www.facebook.
com/ahsaxogade og tryk på knappen ”Synes godt om”.
Forsikring
Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i
forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret.
Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade
på skolen - herunder også i forbindelse med arrangementer udenfor skolen, kan blive
gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.

G
Gallafest
Der er på Handelsgymnasiet en tradition for, at 3.g’erne i forbindelse med deres sidste
skoledag arrangerer en festlig gallafest om aftenen, som de selv finansierer. Ved denne
lejlighed holder eleverne fest i ”fineste skrud”.
Glemte sager
Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til elevadministrationen. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager.

H
Hjemmeside
På Aalborg Handelsskoles hjemmeside kan du læse mere om vores uddannelser og se
billeder fra hverdagen. Vores hjemmeside finder du på www.ah.dk.
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I
IT på AH
Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg
Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret.
Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:
• Tjekke Uddata+ og sms dagligt
• Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
• Sørge for at ændre dit mobilnummer via http://selvbetjening.ah.dk samt på Uddata+.
På http://moodle.ah.dk kan du finde rummet IT på AH, hvor du kan finde vejledninger,
tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere.
Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah.

K
Kantine
Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke
og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund
og ernæringsrigtig mad.
Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan handle med Dankort i kantinen,
men ikke hæve ekstra beløb.
Klageprocedure
Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer,
der står for undervisningen. Vi opfordrer dig til at indgå i en konstruktiv og fremadrettet
dialog inden en eventuel skriftlig klage. Skulle du alligevel i det daglige eller ved afgivelse
af en standpunktskarakter føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed
for at klage. En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen
skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik
på vejledning.
Der gælder særlige regler for klager i forbindelse med eksamen, se ’Eksamenshåndbogen’
eller uvm.dk.
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Kommunikation mellem elever og undervisere
Af hensyn til persondataforordningen skal elever og undervisere undlade at kommunikere
på mail. I stedet skal Uddata+ samtalefunktion benyttes.
Kontaktlærer
Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og
at repræsentere klassen i forhold til kontor og øvrige lærere.

L
Lektiecafé
Der afholdes en ugentlig lektiecafé i matematik, virksomhedsøkonomi, afsætning, tysk,
spansk og engelsk. Derudover kan der efter aftale afholdes lektiecafé i andre fag. Du skal
i Moodle tilmelde dig lektiecaféen og de(t) fag, som du ønsker lektiehjælp til.
Lektie- og afleveringspolitik
• Alle lektier skrives ind på Uddata+.
• Lektier skal indskrives i Uddata+ senest kl. 16.00 skoledagen før lektionen. Det gælder
også weekender og ferier. Lektier til eksempelvis onsdag skal gives for senest tirsdag kl.
16.00, og lektier til mandag skal gives for senest fredag kl. 16.00.
• Maksimalt én aflevering pr. skoledag for en given klasse.
• Afleveringstidspunktet for alle skriftlige afleveringer i Uddata+ skal være i tidsrummet
16.00-23.00.
• Skriftlige afleveringer med fordybelsestid (uden for skoletiden) på 4 timer eller derover
skal gives for minimum 10 dage før afleveringsfristen.
• Fordybelsestiden pr. uge bør ikke overstige 12 timer.

M
Materialegebyr
Efter skolestart opkræver vi et materialegebyr på kr. 500,-, som dækker udgifter til bl.a.
fotokopi, elektroniske ordbøger samt de programmer, vi bruger i undervisningen. Beløbet
dækker alle tre år på Handelsgymnasiet. Såfremt du ønsker selv at købe programmerne
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er du velkommen hertil. Skolen anbefaler dog, at du køber gennem skolen, idet vi så kan
være behjælpelige med udfordringer vedr. brugen af programmerne. Køber du andre
programmer end de, som skolen anbefaler, kan vi desværre ikke bistå dig ved brugen af
programmet.
Mikrobølgeovn
I Aulaen, ved kantinen, er der adgang til mikrobølgeovn for elever.
Moodle
På http://moodle.ah.dk vil der være supplerende undervisningsmateriale fra dine undervisere. Hvert enkelt fag har sit eget moodlerum. Endvidere bruger IT og administrationen
også Moodle i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.

N
Nemkonto
Skal du have udbetalt SU, skal du have en NemKonto. Du kan læse mere om dette på
www.nemKonto.dk, www.su.dk eller tal med dit pengeinstitut.

O
Oprykning
Skolen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens uvægtede karaktergennemsnit er under 02 ved skoleårets afslutning. Det skal på baggrund af den løbende evaluering vurderes, om elevens udbytte af undervisningen og den samlede studieaktivitet
har været tilstrækkelig.
Hvis en elev nægtes oprykning, skal eleven have mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes.
Ordbøger
Elektroniske ordbøger forefindes via skolens netværk.
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Ordensregler
På Aalborg Handelsgymnasium har vi udformet et sæt studie- og ordensregler, som du
som elev skal kende og rette dig efter. Du kan orientere dig om disse regler her i hæftet.

P
Parkering
Cykler og knallerter SKAL parkeres i cykelkælderen.
Har du en bil og over 20 km til skolen, kan du komme i betragtning til en parkeringsplads.
Henvend dig på kontoret for at høre nærmere.
Persondatapolitik
På dette link kan du læse Aalborg Handelsskoles persondatapolitik:
www.ah.dk/persondata-politik.html
Plagiat
Plagiat-systemet Urkund er koblet sammen med Uddata+, så en opgave afleveret i Uddata+ automatisk kontrolleres i Urkund. Ved betydelig plagiat eller anden snyd i forbindelse
med skriftlige opgaver, projekter eller interne prøver bedømmes opgaven ikke.

R
Rusmiddelpolitik
Det er forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolens område, på studieture eller ifm. øvrige skolearrangementer. ”Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelser” her i hæftet (bilag 1).

S
Skema
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.15 og 15.10 (enkelte dage til kl. 16.25) og du skal
være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt
senest 1 uge før.
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Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i Uddata+. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig
helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser,
eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi
at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne
jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i
grupper.
Skolekalender for 2021/2022
Første skoledag

Mandag d. 11. august 2021

Efterårsferie

Mandag d. 18. oktober fredag d. 22. oktober 2021, begge dage inkl.

Juleferie

Onsdag d. 22. december 2021 Søndag d. 2. januar 2022, begge dage inkl.

Vinterferie

Mandag d. 21. februar fredag d. 25. februar 2022, begge dage inkl.

Påskeferie

Mandag d. 11. april mandag d. 18. april 2022, begge dage inkl.

Delvis offentliggørelse af eksamensplanen

Mandag d. 9. maj 2022

Sidste skoledag 3.g og gallafest

Torsdag d. 12. maj 2022

Store bededag

Fredag d. 13. maj 2022

Offentliggørelse af eksamensplanen

Mandag d. 16. maj 2022

Første mulige eksamensdag 3.g

Tirsdag d. 17. maj 2022

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag d. 26. maj – fredag d. 27. maj 2022

Pinseferie

Mandag d. 6. juni 2022

Sidste mulige eksamensdag

Onsdag d. 22. juni 2022

Dimission

Torsdag d. 23. juni og Fredag d. 24. juni
2022

Evt. ændringer vil blive annonceret på www.ah.dk

SMS
Bruges, når information skal ud til dig i en fart. Bruges i forbindelse med aflysning af timer
på HHX og til udsendelse af diverse remindere.
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Studieture
Der er lang tradition på skolen for studieture. I 3.g arrangeres studieture af en uges varighed. Hvert år er der også en 2.g-klasse fra Handelsgymnasiet Saxogade, som tager på en
tur til Krems i Østrig. På Handelsgymnasiet findes desuden internationale klasser, hvor der
er planlagt studieture i både 1.g, 2.g og 3.g. Der er udarbejdet specifikke retningslinjer
for studieture, og disse skal underskrives inden studieturen af eleven og forældre, hvis du
er under 18 år. Alle gymnasiets studieture er alkoholfrie.
SU
Når du går på hhx har du mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU. Du kan
få mere information om mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også
kan få en folder. Selve ansøgningen om SU sker elektronisk via www.su.dk. For at kunne
søge om SU skal du bruge enten en digital signatur, pinkode eller NemID. Du kan læse
mere på www.su.dk.
Sygdom
Er du syg, eller er du på anden vis nødt til at forsømme undervisningen pga. uopsættelige
lægebesøg o.lign, skal du altid meddele dit fravær og årsagen hertil i Uddata+. Skolen
kan i nogle tilfælde kræve lægeerklæring. Ved sygefravær har du pligt til selv at følge
med i klassens arbejde.
Registrering af fravær sker ved lektionens begyndelse.
Det er ikke muligt at få fri ud over de ferier og fridage, der er angivet i skolekalenderen.
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T
Tobaks- og nikotinfri skoletid
Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl.
8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt
at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
Trivselsmåling
I efteråret gennemføres en trivselsmåling for alle elever på Aalborg Handelsgymnasium,
hvor du kan udtrykke din mening om konkrete og generelle forhold på skolen.
Tutor
En tutor er en ældre elev, der kan hjælpe nye elever med at svare på spørgsmål omkring
uddannelse, fag, lektier, sociale aktiviteter etc. Til hver klasse er der tilknyttet tutorer, som
hjælper de nye klasser med at blive rystet sammen og få styrket det sociale sammenhold.
Tyveri på skolen
Handelsgymnasiet er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange ind- og
udgange på skolen og disse er i dagtimerne uaflåste. Det betyder, at der kan komme uvedkommende på skolens områder, og vi har desværre oplevet tyverier fra tasker og overtøj,
som ligger uden opsyn i skolens lokaler. Derfor: Lad ALDRIG dine personlige ejendele ligge
i klasserne uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge
og nøgler mv. Lad heller ikke din skoletaske stå uden opsyn, da du er erstatningspligtig
overfor mistede studiebøger. Brug i stedet de opstillede lockers til at låse dine ting inde.
Skolen har ingen erstatningsansvar overfor elevernes ting, og skulle du miste noget på skolen, skal det derfor meldes til din egen forsikring samt politiet som enhver anden tyverisag.

U
Uddannelsens opbygning
Du kan læse om HHX og uddannelsens opbygning, studieretninger, valgfag, eksamen og
meget mere på www.ah.dk.
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Uddata+
I Uddata+ kan du finde dit skema, afleveringer, fravær og karakterer. Det er altså på Uddata+ at du kan se meddelelser, opgaver og lektier fra dine lærere og fra skolen. Du kan
logge på Uddata+ hjemmefra på www.uddataplus.dk med dit UNI-login. Uddata+ virker
på alle enheder (PC, mac, smartphone osv.). Der er også udviklet en app, hvor du kan finde alle dine oplysninger. App’en hedder ’Uddata+’ og kan hentes til iPhone og Android.
Udmeldelse
Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din
uddannelse på Aalborg Handelsgymnasium, er du forpligtet til at underrette skolen. Du
skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder, og samtidig aflevere
dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses.
Undervisningsmaterialer
Materialer der anvendes i undervisningen placeres til dig i Moodle. Du kan tilgå Moodle
på moodle.ah.dk - login foregår med UNI-login.
Du skal medbringe din egen pc, og der er ikke mulighed for udlån af pc fra skolen. Du
skal også selv medbringe papir og skriveredskaber.
Undervisningstider
1. g, 2.g & 3.g
1

08.15 - 09.25

2

09.40 - 10.50

3

11.00 - 12.10
12.10 - 12.40 (Frokost)

4

12.40 - 13.50

5

14.00 - 15.10

6

15.15 - 16.25
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V
Virtuel undervisning
Når du og dine klassekammerater har virtuel undervisning, skal I have kameraet tændt i
Teams. Sørg også for at have en velfungerende mikrofon.
Værgeoplysninger
Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/
værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere handelsgymnasiets administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens
optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.
Handelsgymnasiets elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på
eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/
værge for elever der er myndige.
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STUDIE- OG ORDENSREGLER
Aalborg Handelsgymnasium er en skole hvor din undervisning og læring er i fokus, og
hvor det er rart at være. Vi forventer, at vores elever er interesserede, motiverede, målrettede, samarbejdende og viser respekt for hinanden og for skolens medarbejdere.
Din og dine kammeraters uddannelse har den højeste prioritet, og lærerne og de øvrige
ansatte vil gøre deres bedste for, at du lærer så meget som muligt, mens du går på Aalborg Handelsgymnasium. Dette er et fælles ansvar og sker i samarbejde med dig.

STUDIEAKTIVITET
For at sikre dig et godt udbytte af undervisningen er det nødvendigt, at du er studieaktiv
og møder til undervisningen og alle undervisningsaktiviteter. Studieaktivitet på Aalborg
Handelsgymnasium betyder, at
• Du møder til tiden til undervisningen, fællesarrangementer, orienteringsmøder, virtuel
undervisning, skemalagt skriftlighed samt ekskursioner med deltagerbetaling på højst
kr. 80,- pr. døgn til forplejning
• Du læser dine lektier og medbringer alt relevant materiale
• Du deltager aktivt i undervisningen i alle fag, i gruppearbejde, i klassens diskussioner
og andre undervisningsaktiviteter
• Du afleverer skriftlige opgaver, projekter og andet skriftligt materiale på det tidspunkt,
som din lærer har fastsat
• Du deltager i alle prøver og eksamener
• I tilfælde af fravær skal du meddele årsagen i Uddata+ samme dag

PLAGIAT
Ved betydelig plagiat eller anden snyd i forbindelse med skriftlige opgaver eller interne
prøver evalueres opgaven ikke.
Du kan blive bortvist fra en prøve/eksamen eller blive tildelt karakteren -3 (minus 3), hvis
du i forbindelse med en prøve skaffer dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig
hjælp til besvarelse af opgaven, benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være dit eget, eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning
hertil.
Bortvisning fra prøven medfører, at karakteren bortfalder. Du kan med ledelsens godkendelse aflægge prøven ved næstfølgende ordinære eksamenstermin.
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ORDENSREGLER
For at skolen skal være et rart sted at være og have et godt lærings- og undervisningsmiljø, forventes alle at bidrage positivt til fællesskabet ved at udvise hensynsfuld adfærd,
herunder sprogbrug, over for alle på skolen. Derfor har vi følgende ordensregler på Aalborg Handelsgymnasium:
• Vi viser åbenhed og respekt for hinanden; både elever, lærere og øvrige ansatte på
skolen
• Mobning, trusler, vold eller andre former for overgreb, herunder misbrug af de sociale
medier eller andre digitale platforme med mobning, chikane eller trusler, er naturligvis
ikke tilladt
• Vi har respekt for de fysiske rammer – bygninger, lokaler, inventar, kunstgenstande,
møbler, IT-udstyr mv.
• Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og i Aulaen
• Vi sætter stolene på plads i Aulaen efter brug og i klasselokalerne på de angivne tidspunkter
• Mobiltelefoner og bærbare PC-er må i undervisningstiden kun bruges i faglige sammenhænge
• Optagelse og deling af lyd og billeder på skolens område eller ved skolerelaterede arrangementer og aktiviteter må kun ske med de involveredes udtrykkelige samtykke
• Der er ro og alle kan arbejde uforstyrret i lokaler og på gangene
• Vi ryger ikke tobak og E-cigaretter, eller benytter snus, tyggetobak, tobakssurrogater
eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Skoletiden (kl. 8.00-15.30) gælder både
på og uden for skolens matrikel.
• Vi indtager ikke øl, vin og spiritus på skolens område (medmindre der er givet tilladelse
til det - f.eks. i forbindelse med elevfester). Læs mere om skolens rusmiddelpolitik i
bilag 1.
Skolen forventer også af dig, at du ved arrangementer, studieture, virksomhedsbesøg mv.
arrangeret af skolen, betragter dig selv som ambassadør for Aalborg Handelsgymnasium
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og udviser passende og positiv adfærd.
Overtrædelse af Studie- og ordensreglerne kan påtales af enhver ansat på skolen, og overtræder du skolens ordensregler kan det medføre følgende sanktioner:
• Advarsel – mundtlig eller skriftlig
• Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (registreres
som fravær)
• Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere
bestemte private genstande (mobiltelefoner mm.)
• Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af private genstande
• Fratagelse af SU
• Indstilling til fuldt pensum i et eller flere fag, dvs. aflægge prøve i alle fag, der afsluttes
med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år
• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende skoleår
• Overflytning til en anden institution eller afdeling
• Bortvisning (udmeldelse fra uddannelsen)
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BILAG 1 - AALBORG KOMMUNES RUSMIDDELPOLITIK FOR UNGDOMSUDDANNELSER
Det er forbundet med mange forventninger at begynde på en ungdomsuddannelse. Det
kan være forventninger til undervisningen, studiemiljøet eller det sociale fællesskab på
skolen, men også til fester og andre sociale arrangementer, der kan involvere alkohol.
Mange unge har en bestemt forestilling om, hvordan festkulturen på en ungdomsuddannelse er, og hvilken rolle alkohol spiller.
Vi har et fælles ansvar for at sikre vores elever de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og personlig udvikling. Det indebærer blandt andet et trygt og inkluderende festmiljø
uden overdrevet indtagelse af alkohol eller indtagelse af andre rusmidler, hvor der også
tages hensyn til de elever, som ikke drikker alkohol. Vi har derfor fastlagt en række fælles
retningslinjer for alkohol og andre rusmidler, som gælder elever, der går på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
Formålet med denne rusmiddelpolitik er at skabe sunde og trygge rammer, der kan medvirke til, at unge får et mere bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.
Rusmiddelpolitikken skal desuden være med til at synliggøre, at fester handler om andet
og mere end alkohol. Med denne rusmiddelpolitik vil elever på ungdomsuddannelser i
Aalborg Kommune møde de samme overordnede retningslinjer, uanset hvilken uddannelsesinstitution de går på.
Rektor, FGU Aalborg

Rektor, Hasseris Gymnasium

Rektor, HF&VUC NORD

Direktør, Aalborg Handelsskole

Rektor, Aalborg City Gymnasium

Direktør, Tech College

Rektor, Aalborghus Gymnasium

Direktør, SOSU Nord

Rektor, Aalborg Katedralskole

Direktør, AMU Nordjylland

Rektor, Nørresundby Gymnasium & HF

RAMMER OG RETNINGSLINJER
Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolegangen. Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution
at vurdere, hvornår der er tale om skolegang. Studieture, ekskursioner og øvrige elevarrangementer uden for skolen er alkoholfri. Skolen kan i helt særlige tilfælde dispensere
herfra, såfremt:
• Retningslinjer og sanktioner er talt godt igennem inden turen.
• Turen til og fra destinationen er alkoholfri.
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• Undervisningsaktiviteterne er alkoholfri.
• Alle elever møder friske og udhvilede til dagens program.
Skolen kan ligeledes dispensere fra retningslinjerne iforbindelse med elevfester og lignende arrangementer,såfremt:
• Arrangementet afholdes under trygge og inkluderende rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere tilstede.
• Der ikke udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på over 14 %, og at der ikke
udskænkes alkohol til stærkt berusede personer.
• Elever der er stærkt beruset eller påvirket af andre rusmidler end alkohol, enten afvises
eller lukkes ind til observation, og at forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år.
• Der kan købes billigere alkoholfri alternativer, ligesom det tilstræbes, at der er alkoholfri
områder til festen – gerne med mulighed for alternative aktiviteter.
• Der ikke reklameres for alkohol, drikkekonkurrencer eller på anden måde opfordres til
fuldskabsorienteret drikkeri.
Dette gælder både fysiske reklamer på skolen samt reklamer på de sociale medier. Euforiserende stoffer er aldrig tilladt, og eleverne kan opleve, at skolen sikrer overholdelse
af narkotikalovgivningen ved hjælp af tiltag som eksempelvis stoftests og narkohunde.
Dette forbud gælder også stoffer, som ikke falder ind under narkotikalovgivningen, men
som indtages med det formål at opnå en rusvirkning (fx lattergas).

SANKTIONER
Elever der overtræder ovenstående retningslinjer vil blive indkaldt til en samtale med skolens studievejleder eller ledelse, og eleven kan risikere bortvisning fra arrangementer, midlertidig bortvisning fra skolen eller i yderste konsekvens permanent bortvisning.

FÆLLES ANSVAR
Elev
Det forventes, at elever der går på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune lever
op til rusmiddelpolitikkens retningslinjer, og at de derved bidrager til at skabe et miljø på
skolen, hvor en sund festkultur og det gode studiemiljø går hånd i hånd.
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Forældre
Det er vigtigt, at forældre bakker op om de fælles retningslinjer i rusmiddelpolitikken og
er tydelige omkring deres holdninger til alkohol og stoffer, ligesom det er vigtigt, at forældre som rollemodeller går forrest med et godt eksempel. Eksempelvis kan forældrenes
tilstedeværelse til forfester være med til at understøtte en sund festkultur blandt unge.
Uddannelsesinstitution
Skolen forpligter sig via denne rusmiddelpolitik til at opstille rammer for et sundt festmiljø, og til at sikre, at eleverne overholder retningslinjerne. Herudover forpligter skolens
personale sig til at følge anvisningerne i beredskabsplanen, hvis en elev har et problematisk forbrug af alkohol eller andre rusmidler, eller overtræder retningslinjerne.
Kommune
Ungdomsuddannelserne samarbejder med Aalborg Kommune om generel rusmiddelforebyggende undervisning samt om tilbud til elever med et problematisk forbrug af rusmidler. Ved behov henviser skolen til Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune, som tilbyder
individuelle og gruppebaserede forløb i misbrugsbehandling. Medarbejdere fra Rusmiddelafsnittet er desuden til stede på flere uddannelsesinstitutioner.
Den fælles rusmiddelpolitik for elever på ungdomsuddannelser skal ses i sammenhæng
med Aalborg Kommunes Rusmiddelstrategi.
Udmøntning og opfølgning
Den enkelte uddannelsesinstitution har ansvaret for at sikre, at alle nye elever og deres
forældre bliver orienteret om indholdet i rusmiddelpolitikken. Uddannelsesinstitutionerne
laver i samarbejde med Aalborg Kommune en fælles årlig opfølgning på rusmiddelpolitikken. Politikken gælder for en periode på 4 år og skal derfor tages op til revision i 2023.
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BILAG 2 - RETNINGSLINJER FOR BLÅ BOG
3.g’ernes Blå Bog er en gammel tradition, og I skal også have udarbejdet jeres Blå Bog.
Her er nogle retningslinjer for, hvordan jeres Blå Bog bliver et værdifuldt minde om jeres
tre år på Handelsgymnasiet.
Hav gymnasiets studie- og ordensregler, SHARE-værdier og disse retningslinjer med jer,
så bogen bliver positiv og sjov – og ikke sårende, pinlig eller mobbende over for nogle af
klassekammeraterne. Ord på skrift kan virke hårde og unuancerede, så sørg for at ingen
føler sig krænket og hængt ud.
Vi henstiller til, at der ikke er udtalelser om ansatte ved Aalborg Handelsgymnasium i Blå
Bog.
I skal i jeres klasse finde den form og det indhold, som I ønsker.
Her er nogle tips og ideer til, hvordan I kan gribe det an:
1.

Diskuter, hvordan I får samlet indhold og historier sammen, og hvem der skriver om
hver enkelt i klassen.
A. Nedsæt et udvalg, der skriver om alle i klassen.
B. Dan makkerskaber med 2, der skriver om 2 andre elever.
C. Træk lod, så det bliver helt tilfældigt hvem der skriver om hvem

2.

Lav en skabelon: Hvad og hvor meget skriver vi om hinanden?

3.

Aftal hvilke kategorier I vil have med i bogen. Aftal f.eks. at ’bedste egenskab’ og
’Om 10 år’ skal indgå. På den måde sørger I for, at jeres Blå Bog handler om positive
oplevelser og ikke kun pinlige eller negative episoder.

4.

Aftal også hvilke kategorier, som I ikke vil have med. Fravælg kategorier, som er
udstillende, pinlige eller direkte mobbende. Husk at bogen også skal kunne læses af
familie og venner, og skal kunne genopfriskes ved jeres 25 års jubilæum.

5.

Overvej og spørg evt. jeres undervisere, om en eller flere vil skrive et forord til jeres
klasse.

6.

Diskuter om teksterne skal godkendes inden bogen bliver trykt. Godkendelsen kan
enten være af hver enkelt eller en klassekammerat, som kender personen godt.

Praktisk:
Bliv på skolen et par timer for at skrive indholdet
Måske har en af jer plads til hele klassen hjemme til kage og/eller pizza
Rigtig god fornøjelse med udarbejdelse af jeres Blå Bog!
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UNDERVISERE
Lektor
Andreas Kildevæld
aki@ah.dk

Lektor
Daniel H. Sørensen
dhs@ah.dk

Virksomhedsøkonomi, Afsætning
og Innovation

International Økonomi og
Virksomhedsøkonomi

Lektor og Læse/skrivevejleder
Anita D. Guldbæk
agu@ah.dk

Lektor
Ditte Jakobsen
dja@ah.dk

Engelsk og Dansk

Dansk og Engelsk

Lektor
Ann Baadsgaard
aba@ah.dk

Lektor
Dorte Riis Madsen
drm@ah.dk

Dansk og Engelsk

Dansk og Psykologi

Lektor
Ann Skytte
skyt@ah.dk

Lektor
Esben Frederiksen
esf@ah.dk

Dansk og Psykologi

Matematik

Lektor og studievejleder
Anne S. Gregersen
asg@ah.dk

Lektor
Gitte Beck-Holtebo
gbh@ah.dk

International Økonomi,
Samfundsfag

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Lektor
Anne-Mette
Hvitved-Andersen
aha@ah.dk

Lektor
Hanne Jakobsen
hjak@ah.dk
Engelsk, Tysk, Fransk og Kinesisk

Afsætning og
Markedskommunikation
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Lektor
Chris B. Pedersen
cbp@ah.dk

Lektor
Helle Otte Sørensen
heos@ah.dk

International Økonomi og
Samfundsfag

Matematik, Multimedier og
Informatik
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Lektor
Jakob Lyby Hansen
jalh@ah.dk

Lektor
Kristian L. Søltoft
klso@ah.dk

Afsætning, Finansiering, Virksomhedsøkonomi og Innovation

Afsætning og Innovation

Lektor
Jan N. Christensen
jnch@ah.dk

Lektor
Lars Sørensen
las@ah.dk

Dansk og Samtidshistorie

Samtidshistorie, Engelsk og
Dansk

Lektor
Jane Holm Nielsen
jhn@ah.dk

Lektor
Lavinia Chrestensen
lavi@ah.dk

Dansk og Tysk

Spansk, Samtidshistorie og
Kulturforståelse

Lektor og matematikvejleder
Jarl Mølgaard
jarl@ah.dk

Adjunkt
Lene Prip-Sørensen
leps@ah.dk

Matematik, Finansiering og
Virksomhedsøkonomi

International Økonomi,
Samfundsfag og Psykologi

Lektor
Jette Ringsholt Holst
jrh@ah.dk

Lektor
Lotte Holm-Nielsen
loho@ah.dk

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsøkonomi,
Finansiering og Historie

Lektor
Kandeepan Arumugasamy
kaar@ah.dk

Lektor og Læse/skrivevejleder
Marianne Højmann
Kristensen
mahk@ah.dk

Samtidshistorie og Samfundsfag

Engelsk og Markedskommunikation.

Lektor
Kasper Lund
Enghoff Jensen
klej@ah.dk

Lektor
Marlene S. Pedersen
mspe@ah.dk
Engelsk og Psykologi

Matematik og International
Økonomi
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Lektor og pæd. konsulent
May-Britt Bystrup
mby@ah.dk

Lektor
Palle Birk Nielsen
pabn@ah.dk

Afsætning og
Markedskommunikation

Virksomhedsøkonomi,
Erhvervsret og Innovation

Lektor
Michael Andersen
miaa@ah.dk

Lektor
Philip Hayles
ptha@ah.dk

Virksomhedsøkonomi og
Afsætning

Engelsk

Lektor
Mikkel H. Povlsen
mihp@ah.dk

Lektor og studievejleder
Rikke Kirkegaard
Thøgersen
riki@ah.dk

Samfundsfag og Dansk

Virksomhedsøkonomi,
Afsætning

Lektor og
digitaliseringskonsulent
Morten Madsen
moma@ah.dk

Lektor
Sabina Dafcik
sabi@ah.dk
Spansk, Tysk og Kulturforståelse

Virksomhedsøkonomi og
Informatik.
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Lektor
Morten Skou
mort@ah.dk

Adjunkt
Sarah Crumlin Spanggaard
scs@ah.dk

Virksomhedsøkonomi og
Finansiering

Spansk og Engelsk

Lektor og studievejleder
Morten Wad Rasmussen
mwr@ah.dk

Lektor
Sofie Dahl Nordlund
sono@ah.dk

Engelsk og Historie

Engelsk

Lektor
Niels Maribo Bache
nmb@ah.dk

Lektor
Susanne Hald Jensen
suhj@ah.dk

Matematik

Afsætning og Markedskommunikation
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Lektor
Tatjanne Jørgensen
taj@ah.dk
Virksomhedsøkonomi,
Afsætning og Innovation

Lektor
Tine Sonne Brøting
tsb@ah.dk
International Økonomi og Samfundsfag

Lektor
Ulla Carlsen
uca@ah.dk
Erhvervsret
Læse-/skrivevejleder
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LÆS MERE OM HHX AALBORG
PÅ WWW.HHXAALBORG.DK
Handelsgymnasiet Saxogade
Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4830

