HF Rethink

Hvorfor HF Rethink?

Fagene

Har du lyst til en anderledes skoledag, end
det du måske har været vant til, hvor projektarbejde og innovative løsninger er i fokus?
Er du interesseret i at gøre drømmene om en
bedre verden håndgribelig i din hverdag? At
bringe mangfoldighed og bæredygtighed i spil
på en konkret, lokal og involverende måde?
På HF Rethink arbejder du projektorienteret
og tværfagligt. Du finder løsninger - samtidig
med, at du lærer at lede og være en del af et
projekt fra start til slut. Du kan være med til at
forme det lokale samfund, du lever i, finde nye
løsninger på vigtige samfundsudfordringer - eller gentænke dig selv og dine handlinger i den
store verden. Har du en drøm om at arbejde
som iværksætter eller projektleder, eller lyder
en uddannelse inden for journalistik, kommunikation eller kaospilot som spændende, er HF
Rethink måske noget for dig.

Du har de obligatoriske HF-fag, men derudover har du samfundsfag B
og innovation C. Det er imidlertid ikke kun i disse to fag, at du arbejder med projekter og problemløsning. Projektarbejde og temadage og
-uger vil være det normale i denne fagpakke, så derfor vil undervisningen i historie, dansk, engelsk og de andre HF-fag også være grebet
anderledes an. Fagene vil tage dig med til en række lokale virksomheder og spændende aktiviteter. Denne fagpakke er for dig, der gerne vil
arbejde på en ny og innovativ måde og for dig, der lærer fagene bedre
gennem projektarbejde end almindelig klasseundervisning.
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Dansk A
Engelsk B
Kreativt fag eller idræt C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Samfundsfag B
Innovation C
Frit valgfag B
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Århus Akademi er et fantastisk
sted at være elev. Der er et godt miljø
og enormt engagerede undervisere.
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!
Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende
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