10. KLASSE

– begyndelsen på noget nyt

10. KLASSE – Engagement, læring og afklaring

KÆRE FORÆLDER
Rigtig mange har svært ved at træffe et valg om, hvad de vil i så ung
en alder. Med 10. klasse får de unge et skoleår fyldt med oplevelser,
faglig nysgerrighed og personlig udvikling. Et år, hvor de bliver mere
modne og parate til at sætte ord på deres fremtidsdrømme og valg af
uddannelse.
10. klasse kan blive begyndelsen på noget nyt i deres liv. Et solidt
springbræt til både gymnasiet, de erhvervsrettede uddannelser eller
noget helt tredje. Valget er deres.
Bliv klar til at vælge 10. klasse.

Vi er klar til at tage imod!

Det får eleverne, når
de vælger 10. klasse
Introdage
Fællesskabsdag
Terminsprøver
Valgfag
Virksomhedssamarbejde
Brobygning
Obligatorisk selvvalgt opgave
Studietur/alternativ uge
Skolehjemsamtaler
10. klasse
- begyndelsen på noget nyt!

Et aktivt studiemiljø med andre unge
10. klasse skal byde på noget nyt for den unge. På alle vores 10. klasser tilbyder
vi valgfag, forskellige former for virksomhedssamarbejde eller projekter, besøg på
forskellige ungdomsuddannelser og meget andet. Alt sammen en del af rejsen mod at
modnes og blive afklaret på ens interesser og drømme for fremtiden.

Skoledagen
I 10. klasse har man dansk, engelsk og matematik på 10. klasseniveau og afslutter
året med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i disse fag. Alle elever skal desuden
vælge valgfag – og her kan deres interesser præge, hvilken 10. klasse de ender med.

Lysten til at være med
Fælles for 10. klasse er, at eleverne skal have lysten til at udvikle sig og tage ansvar for egen
læring. Så tager vi ansvar for at skabe en skoledag , som motiverer, udvikler og modner de
unge med engagerede og dedikerede folkeskolelærere.

Studiemiljø
10. klasse får til huse på Nordfyns Gymnasium i Søndersø sammen med andre unge på HF/
VUC. Vi kommer til at dele forskellige faciliteter som fx undervisningslokaler, kantine, idrætshal m.m. Det giver god mulighed for at være en del af et aktivt studiemiljø og fællesskab med
andre unge.

Tag en snak om interesser - og bliv sporet ind på
den rette vej for dit barn
Alle 10. klasserne begynder med introdage, hvor eleverne mødes på kryds og tværs og
får mulighed for at blive klogere på de tre faglige spor. 10. klasserne har hver især et
fagligt fokus, som kan kendetegne nogle af dit barns største interesseområder. Uanset
valg af spor på 10. klasse er alle døre og fremtidsmuligheder stadig fuldt åbne.

Studietur
Den årlige studietur er for
alle elever i 10. klasse.
Turen byder på fagligt og
socialt fællesskab og
oplevelser med klassen.
Studieturen kan være en
skitur, storbystur, adventure eller noget helt andet.
Studieturen betaler man
selv for at deltage i.

FÆLLESSKAB

UDVIKLING

FAGLIGHED

3 faglige spor:
Hvad skal vi vælge efter?
Er du nysgerrig på de faglige fag, og hvordan verden er skruet sammen? Kan
du lide at fordybe dig i boglige og teoretiske emner, og gribes du af de mere klassiske og
velkendte fag fra folkeskolen? Så har vi en 10. klasse for dig. Udfordringerne er mange og
forskellige, men alle kan være med. Det kræver blot, at du er klar til at yde en indsats og
har lyst til at udvikle dig fagligt eller personligt.

Er du vild med at arbejde praktisk og konkret med viden og bruge
dine hænder til at blive klogere? Interesserer du dig for at arbejde med opgaver, som
ligner virkelighedens udfordringer? Så har vi en 10. klasse for dig. Endda også én, hvor
du kan vælge at snuse direkte til en erhvervsrettet uddannelse samtidig med, at du tager
din 10. klasse. Det giver dig mulighed for enten at søge videre på lige fod med andre
afsluttede 10. klasser – eller at tage en smutvej til første del af en erhvervsuddannelse.

Er du allerede klar over, at du vil gå den erhvervsrettede vej?
Men mangler du at blive afklaret på præcist hvilken vej eller hvilket interesseområde, du
skal vælge? Så er der en 10. klasse for dig med ekstra fokus på praktiske undervisningsformer og brobygningsforløb på de forskellige erhvervsuddannelser. Bliv parat og moden
til at vælge dit største interesseområde, så du kan gå direkte videre til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse.
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Mere info om 10. klasse?

Du er velkommen til at kontakte
Michael Lindegaard Madsen, uddannelsesleder,
Syddansk Erhvervsskole på
mail: mlm@sde.dk eller tlf. 6313 6838.

Få vejledning

Kontakt UU-vejlederen i Nordfyns Kommune.

Tilmelding
Sker på optagelse.dk.
UU-vejleder eller studievejleder hjælper gerne dit barn.

