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10. KLASSE PÅ FJERRITSLEV SKOLE GIVER DIG EN
STÆRK START PÅ DIN UNGDOMSUDDANNELSE MED
HØJ FAGLIGHED OG ET FEDT LÆRINGSMILJØ
Vi tilbyder dig et målrettet og alsidigt undervisningsforløb, der er tilrettelagt og afstemt efter de planer,
du har for din ungdomsuddannelse. Undervisningen sigter mod at få afklaret, hvad du kan, vil og har
mulighed for i din videre ungdomsuddannelse. Du vil blive personligt afklaret og udvikle dig både
fagligt, personligt og socialt. Er du i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse, kan vi hjælpe dig med at
blive afklaret omkring dit valg.
Trivsel, fællesskab og faglighed er vigtige kerneværdier i arbejdet i 10. klasse. Vi arbejder målrettet
med at skabe nye relationer, med at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med at
hver enkelt skal føle sig set, hørt og forstået.

DIT LIV - DIT VALG
Du lærer at målrette dine valg - og det vil få stor betydning for resten af dit liv! Valget af en
ungdomsuddannelse er første skridt i den retning, du kommer til at gå med din videre uddannelse og
dit arbejdsliv senere. Vores 10. klasse er ikke en afslutning på grundskolen. Det er en start på
ungdomsuddannelserne!

“VORES 10. KLASSE ER IKKE EN AFSLUTNING PÅ GRUNDSKOLEN. DET ER

EN START PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE!”
Vi lægger vægt på, at du får en god start på dit 10. klasseforløb. Undervisningen foregår på Fjerritslev
Gymnasium, hvor vi har vores faste base. Eleverne i 10. klasse går således i skole med elever fra
STX-, HF- og HHX-uddannelserne, hvilket giver en unik mulighed for at fornemme atmosfæren,
studiemiljøet og undervisningen i forbindelse med brobygning og i pauserne.

INTROFORLØB
Når skoleåret starter i august, har 10. klasse et introforløb. På den måde lærer alle hinanden at kende
og bliver “rystet” sammen. Hele den første uge arbejdes der med fællesaktiviteter, teambuilding,
opstilling af individuelle læringsmål osv.
Inden efterårsferien tager vi på en hyttetur, hvor vi fortsætter vores ryste-sammen-aktiviteter og lærer
hinanden bedre at kende.

UNDERVISNING PÅ FJERRITSLEV GYMNASIUM
For at skabe det mest autentiske og attraktive læringsmiljø for dig, foregår undervisningen på
Fjerritslev Gymnasium. 10. klasse har sin egen afdeling på gymnasiet, men du får oplevelsen af at gå
i skole sammen med elever fra både det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX) og HF.
Hvor der normalt er tale om brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, er vi
nærmest landfaste, og ungdomsuddannelserne byder ind med deres specielle kompetencer. I tillæg
hertil bliver du også inviteret til gymnasiefesterne, når du går i 10. klasse.
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Du har mulighed for at tone dit 10.klasse år på en måde, så det passer til dig og dine ønsker, uanset
om du ønsker at tage en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse efter endt 10. klasse. Ud
over et tæt samarbejde med Fjerritslev Gymnasium har du mulighed for at komme på flere forskellige
brobygningsforløb på EUC Nordvest i Thisted.
Det er vigtigt for os, at vores elever inddrages og har medbestemmelse i forhold til, hvordan
arbejdsformen i fagene tilrettelægges, hvordan feedback foregår samt hvilke temaer, der tages op i
undervisningen. Du får en kontaktlærer, der har særlig opmærksomhed på din trivsel, læring og
udvikling og samtidig er den primære kontakt til dine forældre.

I løbet af året vil der være en række fællesaktiviteter:
● Temaarrangementer - fx med eksterne oplægsholdere
● Obligatorisk Selvvalgt Opgave - OSO
● Motionsdag, som vi arrangerer for 7. - 9. klasse på skolen
● Hyttetur og studietur
● Aktiviteter i de lokale sportsklubber
● Ture ud af huset

BROBYGNING OG PRAKTIK
I sammenhæng med dit uddannelsesønske og dit studievalg vil du i perioder følge undervisningen på
enten Fjerritslev Gymnasium og/eller EUC Nordvest i Thisted. Ønsker du at besøge andre ungdomsuddannelser, er dette også en mulighed, ligesom det er en mulighed at supplere den obligatoriske
praktikuge med flere praktikforløb. Det er din egen opgave at finde praktikplads(er), men vi hjælper
selvfølgelig gerne, i det omfang vi har mulighed for det.
Vi har et tæt samarbejde med UU-Jammerbugt omkring vejledningsaktiviteter,
uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning, praktik mv. Du kan møde UU-vejlederen på vores kontor en fast dag hver
uge.

MÅLENE FOR ARBEJDET I 10. KLASSE ER:
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FAGENE I 10. KLASSE ER:
Obligatoriske fag:
● Dansk
● Engelsk
● Matematik
Obligatoriske tilbudsfag:
● Fysik/kemi
● Tysk
Temaundervisning:
Der vil blive udbudt forskellige fagdage inden for nedenstående områder, ligesom vi arbejder på at
kunne tilbyde valgfag i samarbejde med 9. klasse fra skoleåret 20/21.
● Idræt
● Samfundsfag
● Kristendomskundskab/religion
● Sundhed og sociale forhold
● Teknologi og kommunikation

TURE UD AF HUSET OG STUDIETUR
I forbindelse med vores rystesammenaktiviteter tager vi på en hyttetur inden efterårsferien. Her skal vi
bl.a. gå nogle dejlige ture, lave forskellige teambuildingøvelser, lege, spille spil, lave bål, lave mad mv.
Det handler om at hygge, så vi skaber det bedst mulige fundament og fællesskab for et fantastisk
skoleår.
Vi vil gerne lave en spændende og anderledes studietur, så det vil ikke være samme rejsemål hvert
år. Turen varer 4 - 5 dage og går til udlandet.
Hytteturen og studieturen skal eleverne selv betale, men det er frivilligt, om den enkelte ønsker at
deltage. Vi anbefaler deltagelse i det omfang, det er muligt af hensyn til det sociale og til læringen i
10. klasse. Hvis du ikke ønsker at deltage, skal du selv finde en praktikplads til de dage, vi er væk.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Der afholdes et forældremøde i begyndelsen af skoleåret. Her orienteres blandt andet om skoleårets
gang og vores hverdag. Derudover bliver der afholdt 1 skole-hjem-samtale i løbet af efteråret.
Vi kommunikerer med både elever og forældre på AULA. Derudover opretter vi en Facebookgruppe
primært til eleverne, men forældrene er også velkomne. Her lægger vi bl.a. billeder ind fra vores
hverdag og aktiviteter og fortæller om kommende begivenheder, skemaændringer osv.
Selvom du er ved at være voksen, lægger vi stor vægt på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dine
forældre. Vi informerer omkring fravær, hvis det runder 10 %, og skal gerne have information på
dagen, når du ikke kan komme i skole af den ene eller anden årsag. Vi tøver ikke med at kontakte
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dine forældre, hvis vi mener, der er behov for det, så vi sammen kan hjælpe dig til at få mest muligt ud
af dit skoleår.

DET SOCIALE SKAL FUNGERE
Det er afgørende for os, at alle vores elever fungerer godt socialt, da det skaber det bedste
fundament for et udviklende og udbytterigt skoleår. Lærerteamet arbejder på at skabe tætte og
sociale fællesskaber og et stort sammenhold på hele årgangen. Herunder laver vi fælles introforløb,
fælles årsplaner, sjove og udfordrende ture samt rige muligheder for forskellige tværfaglige forløb.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG:
●
●
●
●
●
●
●

Du skal ville noget med dit 10. klasseforløb
Du gør dig umage hver dag
Du er på vej til at blive voksen, det betyder, at vi forventer, du tager ansvar for dit skolevalg
Du skal være indstillet på at gøre en indsats både fagligt, personligt og socialt
Du deltager aktivt og positivt i undervisningen
Du tager hensyn og ansvar
Du bidrager til fællesskabet og viser respekt for alle omkring dig

DET, DU KAN FORVENTE AF OS:
●
●
●
●
●
●
●

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig
Vi gør alt for at levere høj faglig kvalitet i undervisningen
Faglige, sociale og personlige udfordringer, der er tilpasset dig og 10.klasse
Vi giver dig tid til faglig fordybelse
Du vil blive udfordret, både på din faglighed og dine holdninger
Du får mulighed for at afprøve dig selv i en masse brobygning og praktikker
Du har mulighed for at starte på en frisk med nye kammerater og lærere

Du eller dine forældre er mere end velkomne til at kontakte Fjerritslev Skole, hvis I har
spørgsmål omkring 10. klasse.

FJERRITSLEV SKOLE
Borups Allé 8, 9690 Fjerritslev
Mail: fjerritslevskole@jammerbugt.dk
https://fjerritslev-skole.aula.dk/
Tlf. 72 57 80 40

VI GLÆDER OS TIL ET FEDT OG LÆRERIGT SKOLEÅR SAMMEN MED DIG!
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