10’eren i
Middelfart

Vil du vide
mere?

10’eren henvender sig til dig, som ønsker øget
faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kom til infomøde

•

Vil du gerne gøre dig klar til at starte på en
ungdomsuddannelse?

•

Er du parat til at udfordre dig selv personligt, fagligt og socialt?

•

Er du klar til at indgå i nye fællesskaber
med andre unge?

10’eren i Middelfart
- din vej videre

- for nye elever, forældre og andre
interesserede
Onsdag d. 13. januar 2021 fra kl. 16.30 - 18.00 i
10’eren på Skippervej 1, 5500 Middelfart.

Tilmelding senest d. 11. januar 2021
Tilmelding skal ske til Søren Høgstedt på
e-mail: soren.hogstedt@middelfart.dk

Så er 10’eren i Middelfart noget for dig!

Yderligere information
Tilmeld dig på optagelse.dk
inden d. 1. marts 2021!

10’eren i Middelfart
Skippervej
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5780
Administration
Blindebomsvej 11
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5690
www.10erenmiddelfart.dk

www.middelfart.dk

Bliv en del
af noget større

Et spændende
skoleår

Linjefag i
10’eren

Vi tilbyder

Du vil møde

Global

•
•
•
•
•
•

•

Du er interesseret i verden omkring os.
Du kan lide af diskutere og have holdninger.

•
•

Fagligt fællesskab
Personlige, sociale og faglige udfordringer
Inkluderende skolemiljø
Fokus på trivsel
Nye venskaber
Spændende og anderledes temadage og
temauger
Brobygning, praktik og OSO
(10. klasses projektopgave)
Ordblindescreening i samarbejde med VUC

Obligatoriske fag
•
•
•
•
•
•

Dansk, 4 timer om ugen
Matematik, 4 timer om ugen
Engelsk, 4 timer om ugen
Tema, 3 timer om ugen
Studietid - boost din faglighed, 1 time om
ugen
FabLab og teknologi, 1 time om ugen

Valgfag
•
•
•
•
•
•

Fysik (FP10 tilbydes)
Tysk (FP10 tilbydes)
Kreativ værksted
Go’ mad i køkkenet
Ekstra hjælp i dansk eller matematik
Boldspil og tankesport

•
•
•
•
•

Engagerede undervisere og spændende
gæstelærere
Faglige udfordringer
Krav, som målretter, modner og forbereder
dig til videre uddannelse
Et spændende ungemiljø
Nye venner
Lærerige virksomhedsbesøg

Feedback
•
•
•
•

2 x terminsprøve
Afleveringer og løbende feedback
Mundtlige prøver
Skriftlige prøver

Eleverne siger
•
•
•
•

Fedt og anderledes skoleår
Jeg har store forventninger til mig selv
Jeg havde brug for afklaring
Jeg forbedrede mine karakterer

Rejser
•
•

Studietur med 10’eren
Mulighed for rejser med Ungdomsskolen
- skitur og storbyferie

Forældresamarbejde
•
•
•
•

Infomøde og opstartssamtale
Forældremøder efter behov
Skole/hjem samtaler
I er altid velkomne til at kontakte os

Fit 4 Fight
Masser af bevægelse og udfordring.
Du skal være klar til at svede!

EUD 10
EUD er 10. klasse for dig, som er motiveret for
at tage en erhvervsuddannelse, men er usikker
på, hvilken det skal være.

