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Nordstrandskolen

Til dig og dine forældre
9. klasse – og hva’ så?
Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter
9. klasse. Er du parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eller overvejer
du at tage 10. klasse først? Mulighederne er mange.

Overvejer du 10. klasse?
Én af de mange muligheder er at vælge 10. klasse på Nordstrandskolen. I denne folder kan du sammen med
dine forældre læse om skolens tilbud. Vi afholder introaften d. 22. januar kl. 17-18. Her vil du få mulighed
for at møde lærerne og UU-vejlederen, hvor du kan stille yderligere spørgsmål.
Du skal have lyst til at udvikle dine faglige kompetencer. Undervisningen er en kombination af klasse- og
projektorienteret undervisning.
Vi forventer, at du er undervisningsparat. Det kræver, at du møder til tiden, deltager aktivt i timerne og
afleverer dine opgaver.

Hvorfor et 10. skoleår?
10. klasse er et godt tilbud med mange nye udfordringer, hvor du i høj grad har indflydelse på, hvad du vil
beskæftige dig med og hvordan. Formålet med 10. klasse er bl.a. at styrke din faglighed, din selvstændighed
samt din personlige udvikling, som så vil gøre dig bedre i stand til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

10. klasse – en bro til fremtiden
•
•
•
•
•
•

Mulighed for at dygtiggøre dig gennem faglig fordybelse.
Mulighed for at tage 10. klasse-prøven eller at forbedre Folkeskolens Afgangsprøve fra 9. klasse.
Mulighed for at få indflydelse og tage ansvar for egen læring.
En grundig individuel vejledning hele skoleåret.
Mulighed for at afprøve forskellige uddannelses- og jobmuligheder i forbindelse med brobygning
og/eller erhvervspraktik.
Mulighed for at blive mere moden og erfaren til at foretage det rigtige uddannelsesvalg.
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Indholdet i 10. klasse
Introtur
10. kl. begynder med en 2-dags introtur. På turen bliver vi rystet godt sammen og lærer hinanden at kende,
og det er derfor en forudsætning for at gå i 10. klasse på Nordstrandskolen, at man deltager i turen.
Det er en tur, hvor vi nyder friluftslivet og den smukke natur, sover i naturen, laver mad i fællesskab,
udfordrer os selv og hinanden, og skaber et fællesskab på skolen, der holder hele året.

Obligatorisk fag
I 10. klasse skal du have minimum 840 klokketimer i løbet af året. Dette betyder, at du i gennemsnit skal
have 21 timer om ugen i 40 uger. 15 timer bliver obligatoriske timer i fagene dansk, matematik og engelsk.
Ydermere vil der være ugentlige projektdage, hvor der vil foregå projektorienteret undervisning, ud af
huset-aktiviteter, sport, samarbejde med ungdomsuddannelserne m.m.
Der vil i slutningen af kalenderåret være obligatorisk brobygning, hvor man vil modtage undervisning på en
ungdomsuddannelse.

Obligatorisk undervisning
Dansk
Matematik
Engelsk
I alt

6 t.
5 t.
4 t.
15 t.

Endvidere skal du deltage i:

Obligatorisk Brobygning.

Endvidere skal du udarbejde:

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).

To anderledes dage
Flexdag
På flexdagen vil du fordybe dig i fagene: dansk, matematik og engelsk.
I fagene vil du få mulighed for at forfine fagligheden. Dem som mener, at de ikke er så stærke fagligt vil få
styrket fagligheden.
I fagene vil du arbejde med emner som grammatik, styrke læsefærdigheder, en hjælpende hånd til de
daglige opgaver i grundfagene samt vejledning til at forbedre din skriftlighed.
I matematik kunne det være en opgave i at designe en transporttabel skammel til brug på ture. Hvordan
skal skamlen se ud? Der skal både laves skitser og en målfast tegning. Hvordan skal den bygges? Her skal
vælges hvilke samlinger der evt. skal bruges. Hvilke materialer skal der bruges? Her vælges de mest
hensigtsmæssige materialer i forhold til design og pris. Hvad koster det at lave skamlen? Her undersøges
forskellige priser på materialer og evt. specielle værktøjer der skal bruges.
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Projektdag
På projektdagen vil du komme til at arbejde projektorienteret, hvor du vil øve dig i at lave
problemformulering, litteratursøgning og præsentationer.
Du vil kunne opleve en anderledes tilgang til de obligatoriske fag som dansk, engelsk eller matematik. Vi vil
bruge erhvervsbesøg og ud af huset dage som inspiration til det faglige arbejde i klassen. bl.a.
præsentationer. Din indsigt i samfundsfag og iværksætteri vil i den henseende blive styrket.
Du vil opleve, at du skal engagere og involvere dig aktivt i undervisningen og vise, at du vil din skolegang.
Endvidere vil der være et samarbejde med UU-vejlederen i forhold til Skolen i virkelighed. På den måde kan
du kvalificere dit uddannelsesvalg.
Idræt vil være en integreret del af projektdagen. Vi mener, at det er vigtigt at få rørt sig i hverdagen, derfor
vil du opleve idræt på en anderledes måde.

Valgfag
Ud over de obligatoriske fag skal du vælge et af fagene: tysk, fysik/kemi eller psykologi, i alt 2 timer blandt
tilbudsfagene for at opnå de lovpligtige 21 lektioner. Alle tre fag kan vælges som valgfag, hvor du deltager
aktivt i undervisningen, men ikke får karakterer og ikke går til prøve. Tysk og fysik/kemi har du også
mulighed for at vælge som tilbudsfag, dvs., at du får karakterer og kan vælge at gå til prøve.
Du kan vælge at gå til eksamen i fagene tysk og fysik/kemi enten som FSA eller FS10.
Du skal ikke gå til prøve i psykologi. I faget arbejdes med forskellige teorier inden for psykologien. Psykologi
handler om menneskets psykiske processer og adfærd, herunder menneskets måde at handle og reagere
på. Vi vil arbejde med at analysere forskellige sager/cases, hvor vi vil forsøge at anvende denne viden. Vi vil
også komme ind på emner som drømmetydning, kropssprog og konflikthåndtering mm.

Brobygning
Brobygning betyder, at du skal besøge en ungdomsuddannelse enten en erhvervsrettet- eller en gymnasial
uddannelse.
Brobygningsforløb – både den obligatoriske og den frivillige – giver mulighed for:
• at deltage i undervisningen på en ungdomsuddannelse, som du er interesseret i, men usikker på
• at opleve undervisningsmiljøet og møde elever og lærere fra uddannelsesinstitutionen
• at afklare dit uddannelsesvalg
• at lette overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsen.

Den obligatoriske selvvalgte opgave - OSO
I 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som skal have sammenhæng med din
uddannelsesplan. Opgaven skal perspektivere dit uddannelsesønske og pege frem mod din ønskede
ungdomsuddannelse.
Opgaven, som skal være afsluttet senest den 1. marts, vil blive bedømt med en skriftlig evaluering. Hvis du
ønsker det, kan du få en karakter.

Prøver
Du vælger selv, hvilke prøver, du vil afslutte 10. kl. med til maj/juni.
Du kan vælge at gå til 10. kl. prøve i et eller flere fag.
Du kan vælge en eller flere af 9.klasses bundne afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.
Du sammensætter altså selv det prøveforløb, der passer til den undervisning, du har modtaget, og til din
uddannelsesplan.
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Skolerejse
Endelig vil der i løbet af året ligge en skolerejse, som går til skiftende destinationer, så som Østrig, Dublin
eller Barcelona. Rejsen finansieres ved egenbetaling, og prisen er ca. kr. 3.500.-.

Hvad så efter 10. klasse?
Adgangskrav til de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx):
Hvis du efter 10. klasse vil søge en af de treårige gymnasiale uddannelser, skal du vurderes efter de nye
adgangskrav, som træder i kraft i 2019.
Læs om dem på:
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omgymnasialeuddannelser/optagelse-til-degymnasiale-uddannelser

Adgangskrav til den toårige HF-uddannelse:
Hvis du efter 10. klasse ønsker at søge den toårige hf, skal du vurderes efter de nye adgangskrav, som
træder i kraft i 2019.
Læs om dem på:
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omgymnasialeuddannelser/optagelse-til-degymnasiale-uddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelser EUD og EUX:
Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige- og skriftlige karakterer. I
matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.
Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Tilmelding til 10. klasse
Tilmelding til 10.kl. foregår sammen med den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Din nuværende
skole og din vejleder sørger for, at det kommer til at ske rigtigt og inden den endelige tilmeldingsfrist, som
er:

Senest den 1. marts 2019
Husk introaften den 22. januar 2019 kl. 17
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