UTVEKSLING MED A+ WORLD ACADEMY
Om A+

A+ World Academy er en studiespesialiserende privatskole
på videregående nivå ombord Fullriggeren Sørlandet.
Skolen er eid av Stiftelsen Fullriggeren, og er non-profit.
Stiftelsen er godkjent som utvekslingsorganisasjon av SIU
som gjør at elever ved A+ World Academy kan søke om
støtte i Statens Lånekasse.
Skolens toårige program vil kvalifisere til et egen diplom
akkreditert av Kanadiske Stanstead College, mens vi
samtidig tilby utvekslingsår på VG2 og VG1 dersom det blir
kompatibelt med den norske skolen.

Rettigheter og plikter

Skolen har veiledningsplikt overfor eleven ref. Forvaltningsloven §11 (veiledningsplikt) og §17 (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Det betyr at
elevene har rett til informasjon knyttet til lover og regler
om saksbehandling, samt opplysninger om en sak før en
avgjørelse må tas.
Elevene har også rett på rådgivning knyttet til “utdanning,
yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. “ ref
Opplæringsloven §9-2 og Forskrivt til opplæringsloven
Kap. 22.
En elev har rett til å få utdanning i utlandet vurdert av
Fylkeskommunen jf. Forskrivt til opplæringsloven §1-16.
Undervisningen må da være “likeverdig med eller meir
omfattande enn eit fag etter læreplanverket”. Det er
elevens plikt å “leggje fram nødvendig dokumentasjon på
den utanlandske opplæringa.” Skolen/Fylkeskommunen
kan gi tilsagn om om godkjenning på vilkår før eleven drar
på utveksling.

Hva er Advanced Placement

Advanced Placement er et Nord-Amerikansk skoleprogram laget av the College Board og tilbyr videregående
fag på universitetsnivå. Flere amerikanske universitet
godkjenner ofte studiepoeng for elever som oppnår høye
resultat på deres Advanced Placement eksamener.
Hvis du vil lese mer om Advances Placement fag kan du
gjøre det her: https://apstudent.collegeboard.org

Lærerne

Våre lærere må inneha en bachelor og mastergrad i
fagene de underviser i. De må være sertifiserte lærere, og
må ha gjennomgått en fagopplæring fra the AP institute. I

tillegg krever vi arbeidserfaring og bevist kompetanse.

Fagtilbud

Skoleåret 2018/2019 tilby vi følgende fag:
Obligatoriske fag
• English Literature and Composition, (150 timer)
• Spanish (150 timer)
• Art, Communication & Technology, (140 timer)
• Physical Education, (110 timer)
Programfag til valg
Studentene må fullføre 3 fag av følgende fag:
Science
• Biology, (150 timer)
• Environmental Science, (150 timer)
• Chemistry, (150 timer)
• Physics, (150 timer)
Mathematics
• Mathematics, (150 timer)
• Calculus, (150 timer)
Social Sciences
• World History, (150 timer)
• Macroeconomics, (150 timer)
• Human Geography, (150 timer)
• Comparative Government & Politics (150 timer)
Hver fag består av 150 timer. For at elever skal få godkjent utveksling må de ha 2 programfag til valg gjennomgående i VG3. Det betyr at 2 av de fagene de tar i løpet av
skoleåret hos oss må fortsettes på sin norske skole i VG3.
Vi anbefaler elevene til å konsultere med deres rådgiver
for å undersøke eventuelt andre fagkrav, samt hvilke fag
som tilbys på VG3.
Kompetansemål i skolens ulike fag kan dere finne her:
http://www.aplusworld.academy/2016_A+_Curriculum.pdf

Timetall

A+ World Academy tilbyr 825 timer med akademisk undervisning, samt 475 timer av vårt eget signaturprogram
(feltstudier og læringsseminar). På toppen av det kommer
100 timer med gym og 100 timer med fysisk aktivitet i
form av seiltrening. Det er i følge rundskriv Udir-6-2012
“Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge og utlandet og annen informasjon” ingen krav til timetall ved
utdanning i utlandet. Undervisningen må være likeverdig
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eller mer omfattende.

Fremmedspråk

Hos A+ World Academy tilbyr vi spansk som fremmedspråk (I tillegg til Engelsk). Dersom elevene har fullført
og bestått et av disse fagene på VG1 vil de kunne fortsette
språket hos oss og oppfylle krav til annet fremmedspråk.
Dersom eleven har et annet fremmedspråk enn spansk
foreslår vi å konsultere med rådgiver angående disse
mulighetene:
• Få Spansk godkjent som fremmedspråk, jf. Opplæringsloven § 1-10 som sier at en elev må bestå
fremmedspråk på nivå 1 dersom eleven har hatt
fremmedspråk på ungdomsskolen.
• Bestå en privatisteksamen før utgangen av VG3 og
undersøke mulighetene for hospitering i en klasse på
elevens skole.
• Undersøke muligheten for fordypning i spansk i VG3.

Kontaktinfo

Benjamin Grønvold - Director of Admissions
E-post: benjamin.gronvold@aplusworldacademy.org
Telefon: +47 91878623
Kirkegata 1, 4610 Kristiansand
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