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10. KLASSE
ER FOR DIG, DER VIL
NOGET MERE.
Med dig selv. Med dine faglige kvalifikationer. Med din fremtid.

”I en tid, hvor mange unge oplever
det som et pres at skulle vælge
uddannelsesvej efter 9. klasse, kan
10. klasse fungere som et år, hvor
de får mulighed for at modnes og
blive lidt mere afklaret.”
Peder Hjort-Madsen, adjunkt og ph.d.
ved Professionshøjskolen Metropol

I 10. klasse kan du prøve nye sider af dig
selv af, og engagerede lærere bakker
dig op i at styrke dine svage sider og
booste dine stærke sider endnu mere.
Det gør dig parat til at vælge og springe
ud i den ungdomsuddannelse, der er
den helt rigtige for dig.
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5 GODE
GRUNDE TIL
AT VÆLGE
10. KLASSE
Du kan blive helt
afklaret med hvilken
ungdomsuddannelse,
der er den rette for dig.

Du får et anderledes,
spændende år med
masser af fællesskab
og sociale aktiviteter.

Du får undervisning på
en ny måde, der kan
give dig skoleglæden
tilbage, hvis du er kørt
lidt sur i det.
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Du får mulighed for at
udvikle dig personligt.

Du kan give det faglige
en ekstra skalle, få ekstra
hjælp, hvis du har brug
for det - og måske rykke
nogle niveauer op.

5

KNORD
”På Knord er man en del
af hele skolen og ikke bare én
10. klasse. Det giver mulighed for
at deltage i mange aktiviteter på
tværs af uddannelserne. Og så er 10.
klasse en mere voksen uddannelse
end folkeskolen. Man skal tage
mere ansvar og bliver taget mere
seriøst af lærerne.”

Hos Knord får du handels- og businessfag samtidig med de
obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik. Du får et fagligt
løft i de kendte fag og får samtidig kendskab til nye ting som salg,
markedsføring og økonomi. På den måde finder du ud af, om
Business er noget for dig, mens du holder alle muligheder åbne.

Sådan ser dit skoleår ud
10. klasse er bygget op af almindelig klasseundervisning og projektarbejde. Vi starter
med et introforløb, og der vil være en
studietur og brobygning til de videregående
uddannelser. Det hele krydres med aktiviteter som f.eks. foredrag fra unge iværksættere, workshops eller erhvervspraktik.

Sådan kan dit skema se ud
På Knord har vi to retninger: En 10. klasse,
som du kombinerer med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1 EUX).
Og den erhvervsrettede EUD10, hvis du
skal have et ekstra 10. klasseår, eller endnu
ikke er erklæret uddannelsesparat.

HANDEL/BUSINESS
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PROJEKTARBEJDE/FORDYBELSE

På begge linjer får du obligatoriske 10.
klasses fag, valgfag og nye fag inden for
handel og business. Niveauet er højt på
begge linjer, men på EUX-linjen er tempoet skruet ekstra i vejret, for der skal du
yderligere have tre fag på C-niveau.

Caroline, elev på Knord

Sådan er vores studiemiljø

Det tager du med dig

Hos os får du en hverdag sammen med
elever fra handelsskolen og handelsgymnasiet. Du bliver en del af vores aktive
studiemiljø med f.eks. studietur og idrætsdage, og du kan vælge at deltage i elevråd, festudvalg, skolefester og meget
andet. På den måde lærer du mange andre
unge at kende på tværs af uddannelserne.

Du vil blive fagligt styrket i hovedfagene
og få kendskab til businessfagene og
mulighederne for karriere i erhvervslivet.
Du bliver mere moden, og samtidig er
10. klasse en unik mulighed for at få en
frisk og lærerig start sammen med nye
mennesker. Du vil helt sikkert blive udfordret og få udvidet din horisont!

KREATIVT STUDIEMILJØ

ERHVERVSRETTET

	Trollesmindeallé 24
3400 Hillerød
8852 6500
info@Knord.dk

	Heimdalsvej 1
3600 Frederikssund
8852 6450
info@Knord.dk
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ESNORD
Tager du 10. klasse på Erhvervsskolen Nordsjælland får du både
10. klasses afgangseksamen og 1. del af erhvervsuddannelsernes
grundforløb. Derfor vil du opleve en stor afveksling mellem klasseundervisning og værkstedsundervisning. Du får mulighed for at
producere mange konkrete ting og afprøve håndværksmæssige
fag inden for bl.a. bygge/anlæg og fødevarer.

”Jeg kommer til at
savne lærerne – det er
de bedste lærere, jeg
nogensinde har haft.”
Jacob, elev på Esnord

Sådan ser dit skoleår ud
Du kan vælge mellem fire linjer:
Autolinjen, håndværkerlinjen, krop- og
sundhedslinjen eller IT- og kreativt
designlinjen. Dine uger vil altid veksle
mellem klasseundervisning og værstedsundervisning. Der er en uges praktik i
uge 48 og en uges brobygning i uge 49.
Og så er du på studietur i uge 46.

Sådan kan dit skema se ud
Hele skoleåret igennem har du tre
dage om ugen med klasseundervisning
og to dage med værkstedsundervisning.
Udover de obligatoriske fag dansk,

FLERE LINIER
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ERHVERVSRETTET

engelsk og matematik, kan du vælge
tysk eller fysik/kemi som valgfag, og
derudover har du så dine linjefag,
der som regel arbejdes med ude på
værkstederne.

Sådan er vores studiemiljø
Vi har en lektiecafé, hvor du kan få
hjælp hver uge, hvis du har nogle faglige udfordringer. Du vil komme på
en uges studietur til Krakow, og derudover på forskellige ture ud af huset i
forbindelse med undervisningen.
Vi plejer at holde en fest i februar, og
så er der fredagsbar på skolen.

BYGGERI/HÅNDVÆRK

KREATIVT STUDIEMILJØ

Det tager du med dig
Du vil opleve et anderledes år, hvor du vil blive
modnet. De fleste får forbedret deres karakterer.
Du vil få nye venner og have lært at samarbejde
med nye mennesker. Du vil blive klogere på dit
uddannelsesvalg og være parat til at fortsætte
på 2. del af en erhvervsuddannelse eller vælge
gymnasiet eller HF, fordi du både har 10. klasses
afgangseksamen og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb med i bagagen.

	Milnersvej 48,
3400 Hillerød
4829 0000
info@esnord.dk
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SOPU
”Jeg har lært nye mennesker
at kende og oplever, at jeg er
blevet mere selvstændig. Man
kommer til at være ret opfindsom,
når man skal arbejde med scenarierne
i casene. Lærerne virker meget
engageret og kan gøre en
motiveret til at være i skolen.”

På SOPU er omsorg, sundhed og pædagogik den røde tråd igennem
hele undervisningen i 10. klasse. Kulturen på skolen er baseret på
forpligtende læringsfællesskaber. Du vil blive mødt med interesse for
og anerkendelse af, hvem du er, hvad du kan, og hvordan du lærer
bedst. Derfor vil du opleve tillid, tryghed og troværdighed, og at der
er fokus på succesoplevelser og fællesskab.

Kristina, elev på SOPU

Sådan ser dit skoleår ud
10. klasse består af 20 uger med fokus på
de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik og 20 uger med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Du kommer
også i brobygningsforløb undervejs.

Så du lærer at få gode ideér og arbejde
sammen med andre. Her er i princippet
ingen lektier. Dem laver du i løbet af
dagen ved at deltage i de forskellige
aktiviteter i undervisningen sammen med
de andre elever og underviserne.

Sådan kan dit skema se ud

Sådan er vores studiemiljø

Udover dansk, matematik og engelsk kan
du have fag som sundhed og sociale forhold, elementer fra samfundsfag,
teknologi og kommunikation, iværksætter
og madværksted. Der arbejdes med entreprenørskab, innovation, storyline og cases.

I 10. klasse tager vi udgangspunkt i din
drøm, din læringsstil og dit potentiale for
at lære. Vi arbejder i åbne læringsmiljøer,
som du er med til at skabe. Vi er på hyttetur, og der er sociale arrangementer som
elevcafé, sportsaktiviteter og fester.

OMSORG/PLEJE
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ERHVERVSRETTET

PROJEKTARBEJDE/FORDYBELSE

KREATIVT STUDIEMILJØ

Det tager du med dig
På SOPU tager du både en 10. klasse og
1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, som åbner døren til alle erhvervsuddannelser, HF og Gymnasium. Du får
styrket dine kompetencer, fagligt, socialt
og personligt. Samt muligheden for at
blive afklaret i dit valg af uddannelse.

	Munkeengen 22
3400 Hillerød
3528 3528
sopu@sopu.dk
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HILLERØD
10. KLASSESKOLE
”Lærerne er på og
har god energi. De fysiske
rammer er gode. Der er
en lækker cafe med sunde
madtilbud.”

10. klasseskolen i Hillerød er en almen 10. klasseskole for dig, der
har brug for et fagligt løft eller en social og personlig udvikling.
Og for dig, der endnu ikke helt ved, hvilken ungdomsuddannelse,
du skal vælge. Du kan vælge dig ind på forskellige linjer som idrætslinjen, outdoorlinjen eller samfund- og kulturlinjen.

Sådan ser dit skoleår ud

Sådan er vores studiemiljø

Skoleåret består af 40 uger, hvoraf de
28 er undervisning. De øvrige uger
bruges bl.a. til studie og linjeture,
brobygning, obligatorisk selvvalgt
opgave, fordybelsesperioder og prøver.

10. klasseskolens studiemiljø lægger
op til, at du bliver mere selvstændig
og tager ansvar for din skolegang.
Den årlige studietur til Berlin er også
en vigtig del af etableringen af skolens
fællesskaber. Oftest vil du også komme
på studietur med dit linjefag. Kultur og
samfundslinjen har f.eks. en tradition
med at tage til Barcelona, idrætslinjen
tager til Vingsted-centeret i Vejle, og
outdoorlinjen tager på challengetur til
Sverige. Skolen arrangerer en gallafest i
foråret, og derudover sætter elevrådet
gang i flere sociale tiltag.

Sådan kan dit skema se ud
Fagene dansk, engelsk, matematik,
linjetimer, studietimer og fællestimer
er obligatoriske. Derudover vælger du
tilvalgsfag som tysk, fransk eller fysik/kemi.
Studieture og linjeture er også obligatorisk og en del af undervisningen.

FLERE LINIER
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BOGLIG/PRAKSIS

OMSORG/PLEJE

KREATIVT STUDIEMILJØ

Michelle, elev på 10.
klasseskolen

Det tager du med dig
Et skoleår med mange positive oplevelser, faglige såvel som sociale og personlige. Det er
også et skoleår, hvor du kan få ændret din
parathedsvurdering fra ”Ikke parat” til ”Parat”,
hvilket er afgørende i forhold til dine muligheder, når du skal vælge en ungdomsuddannelse.
Du er blevet dygtigere fagligt, og du er blevet
mere moden. Du kommer ind på den ungdomsuddannelse, du ønsker, og du har helt sikkert
fået en masse nye venner.

	Nordre Jernbanevej 6
3400 Hillerød
7232 5750
10klasse@hillerod.dk
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DET LÆGGER VI
VÆGT PÅ
KNORD

ESNORD

SOPU

SÅDAN TILMELDER DU
DIG 10. KLASSE

HILLERØD
10. KLASSESKOLE

Uanset på hvilken skole, du vil gå i 10. klasse,
skal du tilmelde dig via optagelse.dk, hvor du digitalt
skal udfylde et ansøgningsskema.
PROJEKTARBEJDE/FORDYBELSE

ERHVERVSRETTET

OMSORG/PLEJE

BOGLIG/PRAKSIS

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du
indsende ansøgningsskemaet ved hjælp af dit UNI-login
og en NemID underskrift fra en af dine forældre.
HANDEL/BUSINESS
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KREATIVT STUDIEMILJØ

ERHVERVSRETTET

FLERE LINIER

ERHVERVSRETTET

BYGGERI/HÅNDVÆRK

PROJEKTARBEJDE/FORDYBELSE

KREATIVT STUDIEMILJØ

KREATIVT STUDIEMILJØ

FLERE LINIER

KREATIVT STUDIEMILJØ

OMSORG/PLEJE

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du
få hjælp af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
eller lederen på din skole til at udarbejde en
uddannelsesplan og udfylde ansøgningsskemaet.
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HVIS DU
VIL VIDE MERE

Find kontaktoplysninger på knord.dk
og læs mere om 10. klasse EUX Business
og 10. klasse Business (EUD10).

Find kontaktoplysninger på esnord.dk og læs mere
om, hvordan du kan kombinere 10. klasse med 1. del
af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Find kontaktoplysninger på sopu.dk og
læs mere om at tage 10. klasse med fokus
på omsorg, sundhed og pædagogik.

Find kontaktoplysninger på
ungdomscenter.skoleporten.dk og læs
mere om at tage 10. klasse (EUD10).

