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En del af tilbuddene er markeret med ‘Talent’. Men lad det ikke afskrække dig! Du tænker 

måske umiddelbart: ”Talent? Nej, det tror jeg godt nok ikke… Hvad skulle det lige være 

indenfor?” Men tænk lige over det. Alt talent starter og slutter med interesse. Du bliver ofte 

god til dét, du interesserer dig for, fordi du også ofte bruger tid på det, du interesserer dig for. 

Derfor er et mere relevant spørgsmål nok:

 
Hvad interesserer du dig for, og hvad kunne du tænke dig at blive god (eller bedre) til? Og her 

præsenterer muligheden sig. På Aalborghus har vi en lang række talenthold - du kan også 

kalde dem interessehold – inden for mange forskellige områder. Her har du mulighed for at 

dykke ned i en hel masse spændende emner fra science til litteratur til musik til historie til… 

you name it! 

Fordi holdene har andre rammer end dem, der tilbydes i den daglige undervisning, er der 

mulighed for, at du kan komme til at arbejde meget mere i dybden og dygtiggøre dig inden 

for specifikke områder. Du bliver altså en del af et miljø, hvor du kan udfolde din passion fuldt 

ud, fordi du kommer til at arbejde sammen med (og opbygge venskaber med) andre, der er 

lige så interesserede i samme emne som dig. Derudover er der også mulighed for at komme 

på ekskursioner eller rejser, og hvis du er rigtig dygtig til et emne, kan du eventuelt også 

komme til at konkurrere imod andre med samme interesse i nationale eller internationale 

konkurrencer. Mulighederne og fordelene er mange.

Det er værd at bemærke, at deltager du i et talentforløb, får du ikke fravær for at gå glip af 

anden undervisning. TALENTUNDERVISNING gør dig nemlig bedre til andre fag også! Det 

er ren win-win! 

TALENT

HAR DU INTERESSE?

 
På Aalborghus har vi et meget rigt udbyd af aktiviteter, der rækker udover den daglige 

undervisning. Næsten lige meget, hvad du brænder for eller føler, du kunne tænke dig at 

arbejde videre med for at udvikle dig i skolen, så har vi sikkert et tilbud, der kunne være noget 

for dig! Derudover giver de forskellige tilbud mulighed for at skabe et helt særligt fællesskab 

på tværs af klasser og årgange omkring lige netop dine interesser.

På de følgende sider finder du vores udbyd af talentundervisning, frivillig undervisning, 

klubber, udvekslingsture, lektiecafeer m.m. Kig folderen grundig i gennem, så du ikke går glip 

af et tilbud, der havde gjort din verden til et meget bedre sted.

INTROTEKST



FORFATTERSPIRE
ved Brian Lorenzen (LO)

Du nyder at lege med ord. Du har en god fantasi, og tanker til overs. Du kan lide at skrive – 

måske har du digte og noveller liggende allerede. 

Vi mødes og skriver sammen og træner forskellige stilarter og temaer, der hjælper jer til at 

blive bedre læsere og forfattere og så hygger vi os noget så voldsomt. I år kaster vi os ud i et 

par skrivekonkurrencer, og som altid leverer vi tekster til dimissionen.

TILMELDING: Kontakt Brian over Lectio, eller hiv fat i din dansklærer.

HVOR/HVORNÅR: Efter aftale og interesse, som regel i skoletiden.

ved Mia Husted Hamborg (HU) (dansk, italiensk, latin) og Janne Plauborg (PL) (tysk, engelsk)

Sprognørd er for dig, der elsker sprog, og som måske endda synes, at undervisningen ikke 

altid når langt nok ud eller langt nok ned i dybden. Vi håber, at vi kan bygge oven på og ved 

siden af alt det, du allerede kan!

Måske skal vi arbejde med hardcore grammatik, som man ikke når i den normale undervisning, 

eller måske skal vi nørde ordforrådstilegnelse eller noget helt andet.

Indholdet bestemmer vi sammen med dig/jer, men sprog er omdrejningspunktet, og vi glæder 

os for sindssygt til at komme i gang!

TILMELDING: Vi holder et opstartsmøde i starten af november, hvor vi drøfter, hvad I 

drømmer om at lave og hvordan. Her kan man også melde sig til.

HVOR/HVORNÅR: Sprognørd starter først op til november, når også 1.g. er begyndt med 

undervisning i deres 2. fremmedsprog. Vi regner med 5 mødegange på forskellige tidspunkter 

af ugen inden for undervisningstiden.

SPROGNØRD 



ved Louise N. Nielsen (NI) og Tine Dyssemark (TD)

Er du altid tændt på en god diskussion og vil du gerne blive bedre til at argumentere samt 

forbedre dit mundtlige engelsk? Så skal du deltage i skolens talentforløb i formel debat, hvor 

du lærer at argumentere effektivt og strukturere mundtlige præsentationer. Du udvikler 

analytisk og kritisk tankegang og træner samarbejdsevner. Det er sjovt og giver selvtillid 

og ikke mindst højere karakterer til eksamen! Vores møder består af en blanding af øvelser 

og workshops samt masser af hygge og guf både på Aalborghus og ved aktiviteter på andre 

gymnasier. Hvis corona-situationen tillader det, vil I som medlem af debate club få mulighed 

for at deltage i debatturneringer og workshops i Kbh / Jylland samt European Youth 

Parliament sessions, hvor danske unge fra forskellige gymnasier mødes med unge fra andre 

europæiske lande og debatterer aktuelle emner på engelsk.

TILMELDING: Der afholdes et kort introduktionsmøde i frokostpausen torsdag den 17. 

september i lokale M110, hvor alle er velkomne. Første klubmøde afholdes onsdag den 23. 

september i 4. blok i lokale Ø126. Anmod gerne om at blive medlem inde på vores facebook 

gruppe: Aalborghus Debate Club. Man kan sagtens komme med i klubben løbende men gerne 

senest i januar. 

HVOR/HVORNÅR: Vi mødes ca. 12 gange, primært i 4. blok.  Det vil fremgå af lectio hvornår 

og i hvilket lokale vi mødes. Der vil være løbende information om aktiviteter ud af huset :-)

DEBATKLUB



ved Janne Plauborg (PL)

Tyskklub er et sted for dig, som er glad for tysk, og som gerne vil bruge sproget, høre tysk 

musik og bare hygge med andre, der er tyskglade/tyskgale. Det er samtidig et forum, hvor der 

ikke er nogen lærer, der skal vurdere, hvad du kan, og hvor du har mulighed for at træne dit 

sprog, vokse og blive bedre - helt uden at der er fokus på karakterer og lignende.

Vi mødes typisk cirka en gang hveranden uge og hygger med tysk, taler en masse tysk, leger 

lege, spiser snacks og hører tysk musik m.m. Sidste år har møderne stort set kun ligget i 

skoletiden, men det er muligt, at vi vil lave flere aktiviteter efter skoletid i år. Vi har fx også 

planer om at holde en filmaften. Janne er tovholder i klubben, men det er JERES klub og jeres 

idéer, der styrer, hvad der sker. Vi starter med et lille møde inden længe, hvor vi diskuterer, 

hvad vi skal lave og hvornår. Skriv endelig til Janne på Lectio, hvis der er spørgsmål.

TYSKKLUB

ved Mine Mølgaard (MI) og Rasmus Bukhave (RB)

Er du selv gamer? Mangler du ofte en undskyldning til dine lærere, fordi du har gamet hele 

natten? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med at arbejde med gaming historiefagligt? 

Har du hørt om det der ”gaming” og kunne du tænke dig at undersøge fænomenet nærmere, 

så er dette et virkelig godt tilbud til dig.

Populærkulturen er fyldt med historiske referencer og eksplicit historiebrug. At 

undersøge populærkulturens brug af fortid og historie kan være en interessant vej ind i 

det det historiefaglige arbejde – fx i relation til begreber som: historiebrug, historiebevid-

sthed og historiefremstilling. Vi påtænker at inddrage spil som Assasin’s Creed, Battlefield, 

Civilization, Call of Duty, Red Dead Redemption, War of Rights og Wolfenstein – som vi 

selvfølgelig også skal spille.

HVOR/HVORNÅR: ”Plug-in”. Afvikles i foråret.

HISTORIENØRD - IN GAME



ved Ulla Holst Pedersen (UP) og Lene Mølgaard (LM)

Keramikværksted: Vi laver en flot skulptur i stentøjsler og glaserer den efterfølgende i flotte 

farver. Ovnen køres op på 1000 grader, og jeres skulptur kan tåle at stå udenfor i haven – selv 

i frostvejr. 

Vi tager også en tur til Aarhus til det populære kunstmuseum ARoS, hvor vi kigger på nogle af 

de udstillinger, de har på programmet. 

Max deltagere: 15 stk.

TILMELDING: Tilmelding til Lene og Ulla 

HVOR/HVORNÅR: I billedkunstlokalerne i kælderen (v15 / v11) og på museet i Aarhus.

KUNSTSPIRE

ved Annegrete Mogensen (AM) og Marlene Holdensen (HO)

Sprogklubben er et tilbud til alle elever på Aalborghus, som gerne vil have hjælp til sproglige 

problemstillinger. Har du lykkeligt glemt alt om nutids-r, ledsætninger og kommaregler i din 

sommerferie? Har dine danskafleveringer brug for akut førstehjælp? Så er det NU, du skal 

melde dig ind i Sprogklubben. Vi kan redde dit liv. I hvert fald kan vi redde dit omdømme, 

hjælpe dig på vej til drømmejobbet og i det hele taget gøre dig bedre på skrift. Hvem ved – 

måske kan det også ses på karaktererne?

TILMELDING: Kontakt din dansklærer eller skriv direkte til Annegrete eller Marlene, hvis du 

vil meldes ind i sprogklubben. Derefter vil klubbens åbningstider stå i dit skema. Tilbuddet er 

uforpligtende. Du behøver ikke møde op hver gang, men blot når du har behovet.

HVOR/HVORNÅR: Vi har ugentlig åbningstid i klubben, hvor du kan få individuel hjælp. 

Både på skolen og over nettet (på Teams). 

SPROGKLUBBEN



ved Ulla Holst Pedersen (UP) og Maria Kafton Krogh (MK)

Om eftermiddagen kan man komme ned i billedkunstlokalerne og lave det, man eventuelt er 

bagud med i billedkunst – hvis man har valgt billedkunst som sit kreative fag i 1.hf eller 1.g i år.

Man er også velkommen, hvis man har valgt ét af de andre kreative fag og bare har lyst til at 

male eller tegne eller arbejde i ler sådan HELT FOR SJOV. 

Og hvis man går i 2.hf, 2.g eller 3.g er man også velkommen til at komme ned i 

billedkunstlokalerne og helt kvit og frit lave lige det man vil.

        •    Du kan lave tallerkener i keramik - eller en kop eller en skål. 

        •    Måske du har lyst til at prøve vores drejeskiver?

        •    Eller måske du hellere vil modellere leret, rulle det ud til en plade og lægge 

               det i en form?

        •    Der er mange måder at nå til et godt resultat på

        •    Så kig forbi og se, hvad du synes er bedst.

HVOR/HVORNÅR: Onsdage eller torsdage / klokken 13:50 – 16:30.

Hold øje med Lectio, hvor det står øverst i skemaet, hvornår vi holder åbent

Eller spørg Maria Kafton Krogh (MK) eller Ulla (UP).

FRIVILLIG BILLEDKUNST 



ved Jacob Højlund (JH)

Aalborg Husorkester er tilbud til elever, der har erfaring med og lyst til at synge eller spille, 

men mangler et band og muligheden for at optræde. Der er i udgangspunktet plads til alle 

instrumenter/sangtyper. Orkestret spiller ved større arrangementer på skolen, såsom 

Musikkens Eftermiddag, Skolens Fødselsdag og Forårskoncert.

TILMELDING: Skriv til Jacob Højlund på Lectio så hurtigt som muligt.

HVOR/HVORNÅR: Ca. 20 eftermiddage efter skoletid fordelt over hele skoleåret.

AALBORGHUSORKESTER

ved Jacob Højlund (JH)

Studienørd er en workshop for sangskrivere, elever med musikalske færdigheder eller hang 

til musikproduktion. Der vil være fokus på den kreative proces, hvor alle ideer er velkomne 

og prøves af. Man vil få indblik i de forskellige lag i en indspilningsproces samt lære at bruge 

programmet logic. Målet er at nå frem til et velproduceret og vellydende nummer eller tre, 

når workshoppen slutter.

TILMELDING: Skriv til Jacbob Højlund (JH) på Lectio.

HVOR/HVORNÅR: Ca. hver anden onsdag i tidsrummet 14-17.

STUDIENØRD



ved John Mahoney (JO) og Sofie Hust (HU)

Vokalgruppen Zubeato er til for at give særligt talentfulde sangere mulighed for at udforske 

sangstemmens udtryksmuligheder sammen. I intensive øvegange arbejder vi med klang, 

rytmik, dynamik, sammensang og udtryk samt mikrofonteknik. Og vi skal synge alt fra 

gedigen pop til mere eksperimenterende klang-numre. Vi satser på at optræde på og – om 

muligt – uden for skolen.

TILMELDING: Optagelsesprøver senest i uge 40 – derefter aftales øvegangene med gruppen.

HVOR/HVORNÅR: Både i og efter skoletiden + enkelte øveweekender med fx fællesspisning. 

VOKALGRUPPEN ZUBEATO

ved Sofie Hust (HU) og John Mahoney (JO)

Er du til sang, smil, selskab og snacks? Så kom kækt til KOR!

Aalborghus’ rytmiske kor “Take Note” er et hyggeligt tilbud for alle sangglade elever og 

ansatte. Vi øver om tirsdagen fra kl. 15.40 i musiklokalet H213 og synger alt fra gospel til 

elektronika, pop til jazz. Du behøver ikke at kunne læse noder for at være med, bare du har 

lyst til at synge sammen med andre!

Håber vi ses! 

TILMELDING: Kontakt Sofie (HU) og John (JO) på Lectio for nærmere info.

HVOR/HVORNÅR: Vi øver om tirsdagen fra kl. 15.40 i musiklokalet H213.

TAKE NOTE



ved Cilie Schirmer Lindner (CS)

Crossfit er en forholdsvis ny motionsform, der tager udgangspunkt i konstant varierende 

funktionelle bevægelser, som stiller krav til både styrke og kondition. 

I forløbet gives der en introduktion til nogle af Crossfits mange elementer. Der fokuseres 

bl.a. på teknik samt bevægelighed, og hver time afsluttes med en WOD (Workout of the Day).

Alle øvelser tilpasses den enkeltes niveau, og derfor kan alle deltage i forløbet. Det er dog en 

forudsætning for at deltage på holdet, at du ingen skader har. Til 3.g-eleverne, der er i gang 

med træningsprojekt, vil det være en god, sjov og effektiv måde at få sat tjek ved en af ugens 

træninger! 

TILMELDING: Kontakt Cilie på Lectio for mere info.

HVOR/HVORNÅR: Opstart bliver muligvis mandag den 31/8 i 5. modul fra kl. 15.45-16.45.

CROSSFIT

ved Ole Elstrøm (OE)

Formålet er at blive bedre til volleyball, få spillet en masse kampe og have det sjovt, mens 

det står på. Der vil blive lagt vægt på tekniske og taktiske aspekter, hvor hovedfokus er på 

kamp og kampsituationer. Vi starter op omkring efterårsferien og spiller i 5. blok i hallen 

(15:30-17:00). Den endelige dag vil blive meldt ud, når vi nærmer os. Vi spiller helt frem til og 

med januar og har tradition for at sende hold til gymnasieskolernes store volleyballstævne 

for Nordjylland. Vi har nogle år kombineret volleyball med beachvolley, når der har været 

stemning og mulighed for det. VIGTIGST - der er plads til alle, som har lyst, uanset niveau!

TILMELDING: Kontakt Ole Esltrøm over Lectio for nærmere information

HVOR/HVORNÅR: Opstart omkring efterårsferien. Vi spiller i 5. blok i hallen (15:30-17:00). 

FRIVILLIG VOLLEYBALL



ved Michael Brix Blensner (BB)

I har på Aalborghus mulighed for at benytte vores styrketræningsrum helt gratis. Vi har et 

”center” med styrketræningsmaskiner og frie vægte, som I har fri adgang til at benytte i jeres 

fritid. I planlægger selv jeres træning og indhold og kan dyrke det alene eller sammen med 

andre fra skolen. Forudsætningen er dog, at I møder op til en introduktion med en af skolens 

idrætslærere. Her vil I blive præsenteret for korrekt anvendelse af maskinerne og få gode råd 

til træningsformer og indhold. Disse introduktioner vil ligge på forskellige ugedage i løbet af 

skoleåret efter afslutningen af 4. blok. Hold derfor øje med opslagene i Lectio. 

TILMELDING: Kontakt Michael (BB) i Lectio for mere info.

STYRKETRÆNING

ved Steen Refsgaard Olsen (OE)

Vi spiller udendørs fodbold til november, og fra november til marts spiller vi i hallen. Når vi 

er i hallen arbejder vi med Futsal, og vi kan i den periode eventuelt dele hallen i to, så pigerne 

spiller for sig og drengene for sig.

TILMELDING: Kontakt Steen over Lectio for nærmere information.

HVOR/HVORNÅR: Fra november til marts. 

FRIVILLIG FODBOLD & FUTSAL



ved Kasper Lundbo Sørensen (KS), Ole Elstrøm (OE) og Birgitte Tidemand (BT)

Kappestriden er en turnering, hvor de enkelte klasser dyster mod hinanden i forskellige 

discipliner. Klasserne indsamler point i disciplinerne undervejs i hele skoleåret, hvorved 

der kåres en vinder i slutningen af skoleåret. Kappestriden er et socialt idrætsarrangement, 

hvorfor alle er velkomne - både dem der gerne vil hygge sig, og dem som vil gøre alt for at 

vinde. Der gives ekstra point for god energi og opbakning, så hidkald klassens heppekor og 

mød talstærkt op! Nogle af disciplinerne gennemføres desuden i samarbejde med fredag-

scaféudvalget.

I år dystes der i følgende discipliner:

        •    Fredag den 2/10: Høvdingebold med fredagscafé

        •    Fredag den 27/11: Floorball

        •    Fredag den 29/1: Bordtennis med fredagscafé

        •    Mandag den 19/4 + onsdag den 21/4: Fodbold

        •    Fredag den 23/4: Fodboldfinale med fredagscafé

        •    Mandag den 17/5: Stafet med forhindringer (obligatorisk)

Vil I undgå klassesplid? Så mød op til kappestrid ;-)

TILMELDING: Kontakt Kasper Sørensen, Ole Elstrøm eller Birgitte Tidemand på Lectio for 

nærmere info.

KAPPESTRIDEN



ved Carsten Nordentoft (CN) og Jeppe Byrialsen (BJ)

Kemishow er internt talentarbejde i kemi. Vi arbejder med formidling af naturvidenskabligt 

stof, ild, brag og farver. Kom ned og få en spændende oplevelse i kemilab og få udlevet din 

indre kemishower.

TILMELDING: Skriv til Carsten cn@aalborghus.dk eller Jeppe bj@aalborghus.dk eller over 

Lectio.

HVOR/HVORNÅR: Info kommer senere. 

KEMISHOW

ved Jeppe Byrialsen (BJ)

Boblerne er de specielt udvalgte elever, der har udmærket sig i grundforløbet inden for 

naturvidenskab. Der arrangeres foredrag, workshops og ekskursioner løbende. 

TILMELDING: Eleverne udvælges ved grundforløbsprøven.

HVOR/HVORNÅR: Løbende. 

SCIENCEBOBLERNE

ved Dan Tillebæk (DT)

Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i 

et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden 

for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, 

samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

TILMELDING: Dan Tillebæk (DT) over Lectio. 

FORSKERSPIRE



ved Kirsten Neuschild (NE)

Unge Forskere Senior er for dig, som laver studieretningsprojekt SRP inden for det 

naturfaglige område, og endnu ikke er startet på en videregående uddannelse. Projektet skal 

laves alligevel - hvorfor ikke forsøge at vinde med det? Unge forskere er altså en konkurrence, 

hvor du dyster med andre ud fra det projekt, du allerede har skrevet.

TILMELDING: Kontakt Kisten Neuschild (NE) på Lectio eller på mail: ne@aalborghus.dk. 

UNGE FORSKERE

Har du brug for hjælp til skriftlige afleveringer eller emner, der er blevet gennemgået i 

undervisningen, men som du ikke lige fik helt fat i, så besøg skolens lektieværksteder. Du kan 

se tidspunkter og fag i toppen af skemaet på Lectio.

Vi har fx lektieværksteder i:

        •    Dansk

        •    Akademisk skrivning

        •    Matematik

        •    Tysk

LEKTIEVÆRKSTEDER

        •    Engelsk

        •    Samfundsfag

        •    Fysik

        •    Kemi



ved Merete Søndergaard (SG), Maj-Britt Agerskov (BA), Jeppe Byrialsen (BJ) og Dan Tillebæk (DT)

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med et ambitiøst miljø, som udfordrer din faglighed og 

giver dig mulighed for at møde andre talentfulde elever, så er akademiet måske noget for dig.

Nordjyske Gymnasiers Akademi er en fælles koordineret indsats for talentfulde elever i hele 

Nordjylland. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel og udvikling samt udfordre dem på 

et passende niveau og samtidig løfte klassernes niveau generelt. Talentakademiet udbyder 

deltagelse i tre hovedgrupper, nemlig ’Sundhed og teknologi’, Business’ og ’Humaniora’.

Akademiet retter sig til 2.g og løber over tre semestre (eller halvandet år). Der skal ansøges 

for at deltage.

 

TILMELDING: Lærerne udvælger deltagere.

HVOR/HVORNÅR: Afvikles i løbet af hele 2.g.

NORDJYSKE GYMNASIERS AKADEMI

ved Nicolai Sørensen (NS) og Rune Hildebrand (HI)

Du sidder ved tavlen og ser din matematiklærer fylde den med en masse formler. Du tænker: 

”Hvad kan det egentlig bruges til i virkeligheden”? Og her er det så du kontakter os.

Matematik er et fag der anvendes overalt og hele tiden. Ofte er anvendelsen skjult for os, men 

hvis vi kradser lidt i overfladen, dukker der en masse overraskende anvendelsesmuligheder 

op. Vi vil gerne tage jer med på en konkret matematikfaglig rejse! :-)

TILMELDING: Kontakt os pr. mail i Lectio eller hiv fat i din matematiklærer.

HVOR/HVORNÅR: Vi starter op i løbet af efteråret eller efter aftale med jer.

MATEMATIK I VIRKELIGHEDEN



ved Louise Nørgaard Nilsen (NI) og Janne Plauborg (PL)

Udvekslingen med vores venskabsskole i Aubusson henvender sig især til dig, som går i 

nuværende 1.g, 2.g og 1.hf og som synes, du godt kan engelsk, men ikke er så tryg ved at 

sige noget i timerne. Vi håber meget på at kunne rykke dig, så du bliver mere tryg ved at 

kaste dig ud i at bruge sproget. Du vil få trænet dit engelsk rigtigt meget og få arbejdet med 

kommunikationsstrategier, der kan hjælpe dig, hvis du fx mangler ord. Derudover er der god 

mulighed for at få gode nye venner i et skønt område i Frankrig.

 

Du skal være klar til at have en franskmand boende privat i en uge – og bo privat hos den 

samme franske elev i Frankrig. 

Engelsk er omdrejningspunkt. Engelsk er kommunikationssproget, og der vil være 

engelskfaglige emner. Derudover laver vi en masse forskellige aktiviteter, tager på 

ekskursioner og lavet meget socialt på tværs af nationaliteterne.

Fravær bliver godskrevet og tæller altså ikke med i det samlede fravær. 

Turen koster typisk mellem 3.000 og 3.500 kr.

TILMELDING: For spørgsmål: Kontakt Louise Nørgaard Nielsen eller Janne Plauborg via 

Lectio.

HVOR/HVORNÅR: Udvekslingen finder sted i skoleåret 2021-2022.

UDVEKSLING TIL AUBUSSON, FRANKRIG 2021-2022



ved Anna F. H. Hvidberg-Hansen (3.u), Emilie W. Skall (3.c), Freja Sande (3.m) og Julie B. Nielsen (3.c)

Elevrådet fokuserer i året 2020 på sociale arrangementer, klubber og et godt fællesskab på 

tværs af årgange og klasser. Derfor har vi for eksempel følgende ideer, så der netop er noget 

for enhver elev: ølbryggeri-, sports-, anime- og filmklub. Vi er meget interesserede i jeres 

gode ideer og inputs, derfor er I meget velkomne til at kontakte os på Lectio, på gangene eller 

til elevrådsmøderne. Møderne afholdes ca. en gang hver anden uge. Vi glæder os til at høre 

fra jer. 

HVOR/HVORNÅR: Møderne afholdes ca. en gang hver anden uge. 

ELEVRÅDET

ved Susanne Flinta

Jeg hedder Susanne, har en sundhedsfaglig baggrund og har altid arbejdet med børn og unge 

mennesker. Jeg er på Aalborghus hver 2. torsdag fra 8.00 - ca. 12.00 i lige uger. Du kan tjekke 

datoerne på skolens hjemmeside og infoskærme. Mit lokale er Ø122.

I det tidsrum kan du få en samtale, fx om følgende emner: 

         •     Venskaber og familie, udfordringer vedr. kæreste eller forældres skilsmisse

         •     Søvn og søvnens indvirkning på kroppen

         •     Kroppen, vægt, motion og mad

         •     Være udenfor fællesskabet, ensomhed og mobning

         •     Stressforebyggelse, hjælp til at overskue hverdagen

         •     Selvværd og humør

         •     Snus, rygning, alkohol og stoffer

         •     Seksualitet

Send en SMS på 31 99 06 58, eller kig ind.

Samtalerne er fortrolige, og du får ikke fravær fra skole. 

SUND UNG



Den opdaterede liste over vores aktuelle talentudbud, hvor du kan læse mere om de enkelte 

aktiviteter, finder du i sektionen Aalborghusliv på vores hjemmeside.

Hvis du er interesseret i et eller flere af tilbuddene fra folderen, henvender du dig til 

pågældende lærer eller til skolens talentkoordinator.

Du kan også holde dig orienteret om aktiviteterne ved at holde øje med beskeder i Lectio og 

på Facebook, på hjemmesiden i sektionen Aalborghusliv eller til skolens morgensamlinger. 

Det kan også være, at dine lærere opfordrer dig til at starte i en bestemt talentaktivitet.

Talentforløbene afsluttes ved, at du får overrakt et talentbevis.

Hvis du har spørgsmål kan du altid henvende dig til skolens talentkoordinator:

Uddannelsesleder 

Dan Tillebæk

dt@aalborghus.dk

Tlf.nr.: 30224336



Vi gør hinanden bedre


