Profilgymnasiet på Duborg-Skolen

Det svære valg – hvad skal jeg efter 10 klasse?
Hvad er du god til ? Hvad har du lyst til? Undersøg flere muligheder! Søg nu!

Profilgymnasiet

HF i Danmark
Berufliches
Gymnasium i
Tyskland

Ungdomshøjskole

Erhvervsuddannelse
Lehre

Mød Duborg 2017 - 7 klasser



Brobygning 8. - 10.11.2017
1. - 6. time alle tre dage


Undervisning i profilfaget samt
dansk, tysk, matematik (kernefag)
 Fransk/latin/spansk i sprogprofilen
 Orientering om
religion/filosofi og kunst/musik
 Orientering om profilgymnasiet
 Rundvisning på skolen
 Møde med de nye klassekammerater
 Møde med elever fra 13. årgang

Fra Fællesskole til Profilgymnasium
§ 2 stk. 1, 2, 3 OAPVO (Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung)
§ 7 stk. 6 GemVO (Gemeinschaftsschulverordnung):

Oprykning fra 10. til 11. klasse (dvs. eleven har krav på at komme i Profilgymnasiet)
1.

Via karaktererne:

MSA (Mittlerer Schulabschluss) eller årskarakterer :
max et 4-tal, intet 5- eller 6-tal, dvs. max et E, intet F eller G
Efterskolens FS 10-eksamen:
max et fag med karakteren 02, ingen dårligere
2.

Via klasselærerrådets beslutning (repræsentant fra Duborg-Skolen er til stede)

Optagelse (dvs. eleven søger om at komme i Profilgymnasiet, rektor beslutter)
3.

Eleven søger optagelse, selv om kravene ikke er opfyldt – gælder udelukkende elever,
der har været ude af systemet i en længere periode (f. eks. et års skolegang eller anden
uddannelse i Danmark, Tyskland eller udlandet).

Fra 10. til 12. klasse
Efter udlandsophold

OAPVO § 2 stk. 4

Som hovedregel starter man i 11. årgang efter endt udlandsophold
efter 10. klasse.
Særdeles dygtige elever kan efter udlandsopholdet søge om at
komme i 12. årgang, rektor beslutter.

Via karaktererne

OAPVO § 2 stk. 5

Klasselærerrådet for 10. klasse tager stilling til, om eleven kan
oprykkes fra 10. til 12. klasse.
Klasselærerrådet anbefaler, forældrene beslutter.

Profilerne på Duborg-Skolen


Profilerne i 11. årgang 2017/18:



To sproglige profiler med profilfag engelsk


6 klasser

en med fransk og en med spansk som fremmedsprog



En naturvidenskabelig profil med profilfag fysik



En samfundsvidenskabelige profil


nogle elever har historie, andre har samfundsfag som profilfag



En musisk-æstetisk profil med profilfag musik



En idrætsprofil med profilfag idræt




12. årgang: 2xsprog, 1xfysik, 1xhistorie, 1xmusik, 1xidræt
13. årgang: 1xsprog, 1xfysik, 2xhistorie, 1xmusik, 1xidræt
Brobygning: 2xsprog, 1xfysik, 1xsamfundsfag, 1xhistorie/musik, 2xidræt

Fagene i Profilgymnasiet
Tre fagområder
Idræt er placeret
uden for
fagområderne

Sprog/æstetik

Samfundsvidenskab

Matematik/
naturvidenskab

dansk, tysk, engelsk
fransk eller latin eller
spansk
kunst og/eller musik

historie, geografi,
samfundsfag
religion eller filosofi

matematik
fysik, kemi, biologi

Fagenes status og timetal
i 11., 12. og 13. årgang
Kernefagene:
dansk (4-4-4)
tysk (3-4-4)
matematik (3-4-4)

To profilstøttende fag
samarbejder med
profilfaget i 1-6
semestre

Ugentligt timetal i 11.,
12. og 13. årgang:
30-36 timer

Profilfag (3-4-4)
Profilfag idræt
(4-5-5)

Øvrige fag
(grundfag) som
regel (2-2-2)

Sum 11-13:
98-104 timer

Engelsk (3-4-4)
Fransk/latin/spansk
(4-4-4) begynder

Enkelte fag
afsluttes efter
11. årgang

Timetallet
varierer fra profil
til profil

Sproglig profil 11. årgang
13 forskellige fag

33 ugentlige timer

4-timers fag:
dansk
fransk eller latin eller spansk
(begynder)

3-timers fag:
engelsk, tysk, matematik

2-timers fag:
kunst eller musik
religion eller filosofi
his, geo, sam, kem, bio, idr

Historie-profil 11. årgang
12 forskellige fag

30 ugentlige timer

4-timers fag:
dansk

3-timers fag:
historie
tysk, engelsk,
matematik

2-timers fag:
kunst eller musik
religion eller filosofi
geo, sam, kem, bio, idr

Skema for 11 a
(sproglig profil 33 ugentlige timer, 13 fag)
Til sammenligning: fysik 34, historie/samfundsfag 30, musik 32, idræt 31 ugentlige timer i 11. årgang

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

1

fransk/latin/
spansk

samfundsfag

tysk

tysk

geografi

2

fransk/latin/
spansk

samfundsfag

engelsk

tysk

geografi

3
4
5

historie

engelsk

kunst/musik

biologi

dansk

historie

engelsk

kunst/musik

biologi

dansk

kemi

matematik

dansk

fransk/latin/
spansk

religion/filosofi

6

kemi

matematik

dansk

fransk/latin/
spansk

religion/filosofi

7
8

idræt
idræt

matematik

Skema for 11 b
(fysik-profil 34 ugentlige timer, 13 fag)
Til sammenligning: sprog 33, historie/samfundsfag 30, musik 32, idræt 31 ugentlige timer i 11. årgang

1
2
3
4
5
6
7
8

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

tysk

biologi

kemi

matematik

samfundsfag

tysk

biologi

kemi

matematik

samfundsfag

engelsk

dansk

kunst/musik

geografi

biologi

engelsk

dansk

kunst/musik

geografi

matematik

fysik

historie

engelsk

dansk

religion/filosofi

fysik

historie

fysik

dansk

religion/filosofi

tysk

idræt

kemi

idræt

Skema for 11 c
(idræts-profil 31 ugentlige timer, 12 fag)
Til sammenligning: sprog 33, fysik 34, historie/samfundsfag 30, musik 32 ugentlige timer i 11. årgang

1
2
3
4
5
6
7
8

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

dansk

matematik

dansk

historie

biologi

dansk

tysk

dansk

historie

biologi

tysk

samfundsfag

kunst/musik

fysik

matematik

tysk

samfundsfag

kunst/musik

fysik

matematik

engelsk

geografi

idræt

engelsk

religion/filosofi

engelsk

geografi

idræt

idræt
idræt

religion/filosofi

Skema for 11 d
(historie-profil 30 ugentlige timer, 12 fag)
Til sammenligning: sprog 33, fysik 34, samfundsfag 30, musik 32, idræt 31 ugentlige timer i 11. årgang

1
2
3
4
5
6
7
8

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

samfundsfag tysk

dansk

historie

engelsk

samfundsfag engelsk

dansk

historie

engelsk

biologi

idræt

kunst/musik

kemi

matematik

biologi

idræt

kunst/musik

kemi

matematik

dansk

matematik

tysk

geografi

religion/filosofi

tysk

geografi

religion/filosofi

dansk

historie

Skema for 11 e
(samfundsfaglig profil 30 ugentlige timer, 12 fag)
Til sammenligning: sprog 33, fysik 34, historie 30, musik 32, idræt 31 ugentlige timer i 11. årgang

1
2
3
4
5
6
7
8

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

kemi

idræt

kunst/musik

tysk

kemi

tysk

idræt

kunst/musik

tysk

historie

dansk

religion/filosofi

samfundsfag

engelsk

historie

dansk

religion/filosofi

samfundsfag

samfundsfag

biologi

matematik

engelsk

geografi

dansk

biologi

matematik

engelsk

geografi

dansk

matematik

Skema for 11 f
(musik-profil 32 ugentlige timer, 13 fag)
Til sammenligning: sprog 33, fysik 34, historie/samfundsfag 30, idræt 31 ugentlige timer i 11. årgang

1
2
3
4
5
6
7
8

mandag tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

matematik

religion/filosofi

historie

musik

dansk

matematik

religion/filosofi

historie

musik

dansk

dansk

kemi

fysik

tysk

engelsk

dansk

kemi

fysik

tysk

engelsk

kunst

musik

idræt

samfundsfag

geografi

kunst

engelsk

idræt

samfundsfag

geografi

tysk

matematik

Duborg-Skolens tilbud
Profilgymnasiet afsluttes med studentereksamen efter 13. årgang
eller Fachhochschulreife (schulischer Teil) efter 12. årgang.


5 A-niveauer: Dansk, tysk, engelsk, matematik, profilfag,
 sprogprofil: fransk/latin/spansk



Eksamen er anerkendt i Danmark og Tyskland














giver adgang til videregående uddannelser
f. eks. universitetsuddannelser

Seminaruger (samarbejde mellem profilfaget og de to profilstøttende fag)
Virksomhedspraktik i 12. årgang
Lektiehjælp ved lærere og elever (gratis)
Studierejser og udvekslingsrejser
Emneorienterede projekter af flere dages varighed
Elevambassadører
Frisport, frivillig musik og kunst

Karakterskalaen
13, 14, 15 point:
10, 11, 12 point:
7, 8, 9 point:

1
2
3

4, 5, 6 point:
1, 2, 3 point:
0 point:

4
5
6

•
• •”bestået” i 11. årgang: min 4 point
• ”bestået” i 12. og 13. årgang: min 5 point

Eksamen
Det endelige gennemsnit udgøres af eksamensresultaterne og
36 (af de 44-48) semesterkarakterer fra 12. og 13. årgang

4 eller 5 prøver

2 skriftlige prøver i to
af kernefagene
(dansk, tysk,
matematik) efter eget
valg ”Zentralabitur”

1 skriftlig prøve i
profilfaget

1 prøve, der enten
er mundtlig eller en
præsentation

Valgfrit: 1 prøve, der
enten er mundtlig
eller skriftlig med
præsentation

Niveaukrav til uddannelser i Danmark
A-, B- og C-niveau. 5 A-niveauer på Duborg-Skolen:
Dansk, tysk, engelsk, matematik, profilfag, sproglig: fransk/latin/spansk
B- og C- niveauer er afhængige af profilen



Medicin





(engelsksproget uddannelse)

dansk A, matematik A
engelsk B
samt en af følgende kombinationer





fysik B og kemi B





bioteknologi A og fysik B
geovidenskab A og kemi B
biologi A, kemi B, fysik C








Niveaukravene fysik B og
kemi B bliver kun opfyldt i den
naturvidenskabelig profil
og i musik-profilen



Niveauerne kan læses op efter
studentereksamen

International business
engelsk A
matematik B
samfundsfag B eller historie B



eller idehistorie B, international økonomi B,
samtidshistorie B



Samtlige niveaukrav til
international business bliver opfyldt
i alle profiler

Optagelse i Profilgymnasiet


Duborg-Skolens materiale om Profilgymnasiet
(info og ansøgningsskema) udleveres til skolerne medio december.
På ansøgningsskemaet angives den ønskede profil
(1., 2. og 3. prioritet).
Ansøgningsfrist: februar 2018 .
Skolen melder skriftligt tilbage, om I er optaget eller ej.



Information og kontakt: Duborg-Skolen



www.duborg-skolen.de
duborg-skolen@skoleforeningen.org






tlf skole

0461-14 43 90

