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Klikbar 
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Du er nu på vej mod en ungdomsuddannelse. 
Derfor er du medbestemmende og medansvarlig 
for dine valg, både inden du starter og når du har 
valgt hvilken 10. klasse, du gerne vil optages på.

10. klasse er for elever, som efter grundskolen 
ikke er uddannelsesparate til den ønskede ung-
domsuddannelse, og for elever som skal afklares 
i forhold til videre uddannelse.

FORBEREDENDE TIL EN UNGDOMS-
UDDANNELSE
Alle 10. klasser i København er forbered- 
ende til de mange ungdomsuddannelser, som 
der kan vælges imellem efter 10. klasse - både de  
erhvervsfaglige og de gymnasiale.

I dette katalog kan du læse om de mange  
forskellige tilbud, du som unge kan vælge  
imellem i København. 
Du kan tage 10. klasse på:
• 10. klasse Center i Ungdomsskolen, placeret 

på 3 forskellige steder i København.
• 10. klasse på en af  de mange erhvervs- 

uddannelser, som Københavns Kommune 
samarbejder med.

København har også nogle særlige 10. klasser 
i Ungdomsskolen, som du ikke frit kan vælge, 
men som kræver en visitation og er for elever 
med særlige behov. Det kan du tale med din 
UU-vejleder om.

I dette katalog kan du læse om, hvad de enkelte 
skoler har af  tilbud, som kan gøre dig  uddan-
nelsesparat. 

ANSØGNINGS FRIST
Læs kataloget, tal med din UU-vejleder, dine 
lærere og forældre, besøg skolerne på deres  
informationsaftener, og søg på www.optagelse.dk 
inden d. 1. marts 2018.

Du skal søge mindst 3 tilbud, og vi gør alt for at 
alle tilbud bliver oprettet, og at du får et af  dine  
ønsker opfyldt. 

Det er vigtigt for os, at du beskriver dig selv i din 
uddannelsesplan. Dette giver os et godt indblik 
i, hvad vi skal have særlig fokus på i skoleåret. 
Skriv, hvis du har særlige interesserer, særlige  
udfordringer både fagligt og socialt, og gerne 
hvilket udbytte du ønsker af  10. klasse.

Ovennævnte skoletilbud er gratis.

– ET GODT  TILBUD PÅ VEJ MOD DIN UDDANNELSE FORKLARING
EUD 10
EUD 10 er målrettet til elever, som 
er motiveret for en erhvervsuddan-
nelse, og ikke opfylder adgangskra-
vene på 02 i dansk og matematik 
til prøven i 9. klasse. Ligeledes 
for elever, som skal afklares i for-
hold til om en erhvervsuddannelse 
er det rigtige uddannelsesvalg for 
dem. 

20/20
En kombineret 10. klasse og  
1. del af  en erhvervsskoles grund-
forløb. Det er en betingelse for  
optag, at der er opnået karakteren 
02 i dansk og matematik til prøven 
i 9. klasse og at eleven er vurderet  
uddannelsesparat.

FÆLLES INTRODUKTION
Dette er en fælles introduktion til 10. klasse. Læs dette inden du læser om den enkelte skole, da ne-
denstående gælder for alle 10. klasser.
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FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER
• Obligatoriske fag er dansk, engelsk og  

matematik. Studiefag/valgfag  som kan 
kvalificere dig i forhold til den ungdomsud-
dannelse du gerne vil have, og dine interes-
ser. Der er mange forskellige fag i 10. klasse, 
så tjek ud i kataloget, hvilke fag den enkelte 
skole udbyder udover de obligatoriske.

• Brobygning til ungdomsuddannelserne, 
som du planlægger i samarbejde med din 
UU-vejleder og lærere, så brobygningen  
bliver målrettet din uddannelsesplan.

• Der er mulighed for individuel brobygning 
og praktik, hvis det giver mening for dit valg 
af  ungdomsuddannelse og din mulighed for 
at blive afklaret.

• Alle skoler afholder eksamen efter 10. klasse. 

UDDANNELSESPARAT
Hvis du ved skolestart er ikke-uddannelsesparat, 
så vil der ske en ny vurdering i 10. klasse i samar-
bejde med UU-vejlederen. 

SVAR PÅ DIN ANSØGNING
Efter vi har modtaget din ansøgning vil du og 
dine forældre modtage besked i E-boks om,  
hvilket tilbud du har fået. Hold øje med Ung-
domsskolens hjemmeside, der vil stå når vi har 
sendt brevene ud. Brevet kommer midt i april 
2018.

Hvis du er borger i Københavns Kommune, er 
du sikker på en plads i 10. klasse i et af  tilbud- 
dene i kataloget, hvis tilbuddet bliver oprettet.

ANDRE 10. KLASSES TILBUD
Ud over tilbuddene i dette katalog har du mulig-
hed for at tage 10. klasse på en privatskole eller  
en efterskole. Dette er tilbud, der skal betales for.

Du og dine forældre kan læse mere på  
www.efterskole.dk eller på privatskolernes hjem-
mesider. 

Vi ønsker dig et godt skoleår i 10. klasse og  
glæder os til det kommende samarbejde.

10 10. KLASSE
Generelt om 10. klasse

På vegne af  Københavns Kommne,

Gunver Moll 
Områdeleder 
Københavns Kommunes Ungdomsskole
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FAGLIGT
Du vil i løbet af  året få et fagligt løft, så du kan 
blive klædt på til fremtiden. Vi holddeler og 
underviser på forskellige måder med bl.a. tvær-
faglige projekter, der styrker dansk, engelsk og 
matematik. 

Der vil både være klasseundervisning, gruppear-
bejde og forelæsninger. 

Der er tid til fordybelse og tid til at arbejde med 
netop det, du synes er sjovt eller svært.

It indgår som arbejdsredskab i fagene. Du kan 
bruge din egen computer eller låne en på skolen. 
Vi stiller softwarepakker til rådighed.

I løbet af  året får du mulighed for at deltage i 
et eller flere undervisningsforløb på Ørestads 
Gymnasium, Skt. Annæ Gymnasium, Fabrikken 
for kunst og design, Niels Brock og TEC, som vi 
har et tæt samarbejde med.

PERSONLIGT
Med udgangspunkt i din udviklingsplan har vi 
løbende samtaler med dig. Sammen med dig fo-
kuserer vi på din fremtid, og hvad der skal til for, 
at du når dine mål. 

Du kommer til at udvikle dine studievaner, moti-
vation, selvstændighed, bliver bedre til at arbejde 
på egen hånd og finde de vaner, som giver dig 
succes. Det sker gennem klasseundervisning, 
studieture, samtaler, projekter, gæstelærere og 
undervisning ud af  huset. 

SOCIALT
Du møder nye venner gennem faglige og sociale 
arrangementer, bl.a. den årlige studietur, som er 
et af  årets sociale højdepunkter.

Vi har stor fokus på fællesskaber, og i den dag-
lige undervisning og gennem andre aktiviteter 
styrkes dine sociale kompetencer, så du vil kunne 
arbejde effektivt i grupper, være en god kamme-
rat, får et stærkt netværk og kan arbejde med din 
egen performance til f.eks. fremlæggelser.

AMAGER 10
Amager 10 glæder sig til at give dig et spændende og anderledes år i nye og lækre lokaler få minutters 
gang fra metroen. Undervisningen tilrettelægges ud fra dine behov. Året igennem har vi fokus på 
din faglige, personlige og sociale udvikling, så du får det bedste afsæt for at fortsætte på gymnasiet 
eller en erhvervsuddannelse.
Hos os har du mange timer i dansk, engelsk og matematik. Efter optagelse på Amager 10 vælger du 
i samarbejde med din nye kontaktlærer en studielinje samt valgfag. Du kan læse mere om de enkelte 
studielinjer på de næste par sider. 
På alle holdene er der studieture, samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervslivet, samt so-
ciale arrangementer.

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN



KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Denne studielinje er for dig, der drømmer om at 
bruge kreativitet i uddannelse og job. Du er selv 
med til at planlægge et forrygende år, hvor du 
udvikler din kreativitet og fantasi. 

FOKUS
Vi arbejder med kommunikation og formidling 
af  din personlige historie. Vi har fokus på at 
komme fra idé til produkt i en kreativ proces, 
og du vil få trænet din evne til at udvikle dine 
egne idéer – dette vil i høj grad også gavne dig til 
eksamen i dansk, matematik og engelsk. 

FAGENE
Vi arbejder med foto, photoshop, tegning, bil-
ledanalyse, maleri, street-art, design, musik mm. 
I løbet af  året laver vi værker, som kan indsen-
des til ”Ungdommens Vårsalon”, der er Dan-
marks eneste censurerede udstilling for unge. 
Hvis du slipper gennem nåleøjet, kommer du til 
at udstille på Københavns Rådhus. 

Året afsluttes med en selvvalgt kreativ opgave 
og en udstilling på skolen, hvor du viser og prø-
ves i det, du har lært. 

Vi har samarbejde med et kreativt gymnasium 
og med Fabrikken for kunst og design. Vi tager 
på inspirations ture til steder som Glyptoteket, 
Thorvaldsens, Statens Museum for Kunst og 
Louisiana.

STUDIELINJEN

KREATIVITET

Side 6 / 10. KLASSE CENTER I UNGDOMSSKOLEN

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

10. KLASSE CENTER
 i UNGDOMSSKOLEN
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KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Musik er for dig, som har en interesse for musik 
og gerne spiller et instrument eller synger. Du 
vil gerne arbejde med musik som fag både teo-
retisk og praktisk. 

FOKUS
Vi arbejder med forløb indenfor musikkens 
grundelementer, rytme, melodi og harmoni. 
Omdrejningspunktet for undervisningen er 
sammenspil og spil på instrumenter. Vi arbejder 
også med digitalmusik på computer. 

GODE MUSIKFACILITETER
Vi har adgang til gode musikfaciliteter, heri-
blandt et studie, hvor vi kan lave vores egne  
beats og indspille vores musik.  Vi præsenterer 
den musik vi har arbejdet med, ved koncerter i 
løbet af  året. Du vil få stor indflydelse på ind-
holdet. 

Musik kræver selvdisciplin og fællesskab, som er 
vigtige elementer i hele dit skolearbejde. Derfor 
kan dit arbejde med musikken positivt påvirke 
dit engagement i dansk, engelsk og matematik, 
og støtte dig til at nå dine mål. 

Vi har et veletableret samarbejde med Sankt 
Annæ Gymnasium. Året afsluttes med en prak-
tisk prøve i faget, hvor du vil få mulighed for at 
vise det, du har lært.

STUDIELINJEN 

MUSIK
INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN

᾽̓Super gode lærere!
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KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

STUDIELINJEN

HANDEL & 
INNOVATION
Drømmer du om job inden for handel - enten 
som selvstændig eller ansat, så er denne studie-
linje målrettet dig.
 
FOKUS
Vi arbejder projektorienteret med udvikling af  
koncepter og produkter. Du lærer om virksom-
hedsøkonomi, analysemetoder, markedsføring, 
reklamer og branding, og du bliver særlig dyg-
tig til IT (bl.a. Excel). Vi arbejder med, hvordan 
man udnytter IT til at løse praktiske udfordrin-
ger i virksomheder og samfundet.

Undervisningen inkluderer projektplanlægning 
og -styring, virksomhedsbesøg og et multime-
dieprojekt. Nogle aktiviteter er på engelsk og 
bliver tilpasset, så alle kan følge med.

UDVIKLER STUDIEKOMPETENCER
Vi bruger aktiviteter, som udvikler dine stu-
diekompetencer og viser hvordan de bliver til 
”work life skills” som kan bruges på alle arbejds-
pladser. Du vil blive præsenteret for et værktøj 
som du kan bruge til at planlægge og udnytte din 
tid bedst muligt, så du får balance mellem skole, 
job og fritid

Vi tager på virksomhedsbesøg, og du har også 
mulighed for at komme i praktik.

Jeg har fået mange 
nye færdigheder.᾽̓

Side 8 / 10. KLASSE CENTER I UNGDOMSSKOLEN 
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KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

STUDIELINJEN

MULIGHEDERNES 10 
Mulighedernes 10. er linjen for dig, der ikke er 
klar til at vælge en ungdomsuddannelse endnu, 
og gerne vil være endnu bedre forberedt, inden 
du starter på din ungdomsuddannelse.

MÅLET
I Mulighedernes 10. er målet, at du bliver klar 
til at træffe det rigtige valg for din fremtid og 
går styrket videre mod din ungdomsuddan- 
nelse. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke 
dine personlige kompetencer. Det sker både i 
forbindelse med studieturen og i skemalagte  
timer året igennem.

FOKUS
Et år i Mulighedernes 10. vil bestå af  perioder 
med koncentreret faglig undervisning, som giver 
dig et fagligt løft uanset dit nuværende niveau. 
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt og har et 
særligt fokus på matematik.

TÆT SAMARBEJDE
I perioder arbejder vi tæt sammen med  
ungdomsuddannelserne, og du vil få mulighed 
for at blive undervist på Ørestad Gymnasium, 
Niels Brock og Next - og komme i praktik.

10. klasse er godt for mig, 
fordi jeg bliver klogere og 
klogere, hver gang jeg 
kommer.᾽̓
Det er en god måde at blive 
undervist på fx  
opskrifterne i matematik.᾽̓
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KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Linjen er for dig, der har et ønske om en gym-
nasial ungdomsuddannelse, og lige mangler det 
sidste for at være helt klar. 

METODER OG STUDIEVANER
Vi arbejder med din faglighed og de metoder og 
studievaner, som er nødvendige for at gennem-
føre en gymnasial uddannelse. Undervisningen 
varierer mellem projektorienterede forløb, em-
nearbejde og klasseundervisning.

Skemaet indeholder mange timer i dansk, en-
gelsk og matematik og valgfaget fysik. Tysk/
fransk bliver du tilbudt i Ungdomsskolens fri-
tidsundervisning.
Undervisningen starter der, hvor du slap i 9. 
klasse, og du skal være indstillet på at hjemme- 
arbejde er en vigtig og tidskrævende del af   
denne studielinje.

FOKUS
Vi har meget fokus på at styrke og træne dine 
færdigheder i fagene, og at du kan indgå som en 
seriøs deltager i enhver form for samarbejde. Vi 
arbejder også målrettet på at styrke dine person-
lige kompetencer. Dette arbejder vi med i fage-
ne, hvor der er fokus på den gode fremlæggelse, 
på studieturen, og ved de individuelle samtaler 
med dig. Vi har et veletableret samarbejde med 
Ørestad Gymnasium og Niels Brock.

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

10. KLASSE CENTER
 i UNGDOMSSKOLEN

NB
Studielinjerne Gymnasieforbere-
dende 10 og Mulighedernes 10 var 
tidligere placeret på Peder Lykke 
Skolen, de er nu flyttet til Ung-
domsskolen i Jemtelandsgade 3.

STUDIELINJEN 

GYMNASIEFORBERED- 
ENDE 10. KLASSE

Jeg har mødt mine bedste 
venner i 10. klasse.᾽̓
Det er sjovt at være sammen 
med dem, der går i 10. klasse.᾽̓

Side 10  / 10. KLASSE CENTER I UNGDOMSSKOLEN 



KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Internationalisering giver dig redskaber til at for-
stå verden omkring dig og samtidigt blive stær-
kere til engelsk på højt niveau. Vi går i dybden 
med emnerne ved at undersøge dem fra forskel-
lige vinkler.

METODER
”Harkness metoden”, som er diskussions- 
baseret læring er en stor del af  undervisningen.  
Vi bruger ”case studies” fra den virkelige verden 
for at give dig bedre indblik i emnernes kom-
pleksitet. Du bliver udfordret mentalt. Vi har 
både undervisning ude af  huset og foredrags-
holdere som besøger skolen.

ENGELSK
Undervisningen vil primært foregå på engelsk 
med vægt på:

• Sprogbrug - de rigtige ord på de rigtige tids-
punkter

• Ordforråd – forstørre ordforråd og variere-
de udtryksformer

• Nuancer i sproget – at læse ”mellem linjerne”

FOKUSOMRÅDE 
1. Menneskerettigheder (Human Rights)
2. Økonomisk udvikling 

(Economic Development)
3. Internationale konflikter  

(International Conflicts)
4. Teknologisk udvikling (Technological 

Development and Disruption)

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN

STUDIELINJEN

INTERNATIONALISERING

10. KLASSE CENTER I UNGDOMSSKOLEN / Side 11

Jeg er blevet mere mundtlig 
aktiv i timerne.᾽̓
Studieturen var fantastisk.᾽̓
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Dette tilbud er for dig, som har gået i læseklasse 
eller har så store læse/skrive udfordringer, at der 
er brug for en helt særlig indsats.

HOLD
Du er på hold med de øvrige elever både i  
fagene samt på studielinerne, således din skole- 
dag passer til dine interesser og uddannelses- 
planer. Vi fortsætter med at bruge CD-ord og 
du bliver meldt ind i NOTA, så dine faglige  
tekster kan læses digitalt. 

STØTTELÆRER
Du får tilknyttet en lærer, som har særlige kom-
petencer indenfor pædagogik og læsning og kan 
støtte dig i skriftlige opgaver og i din læseud-
vikling. Denne lærer følger dig året igennem og 
støtten fortsætter frem til afgangsprøverne.

EKSTRA TIMER
Du tilbydes ekstra timer i dansk, engelsk og  
matematik, hvor undervisningen er særlig tilret-
telagt for elever i læse-skrive vanskeligheder.

OPTAGELSE
Optagelse foregår igennem din UU-vejleder. 
Det er vigtigt at du og dine forældre taler med 
din UU-vejleder, om dette tilbud er det rigtige 
for dig. 

STUDIELINJEN

LÆSEKLASSEN

10. KLASSE CENTER
 i UNGDOMSSKOLEN

KONTAKT
Amager10
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Jemtelandsgade 3, 3
2300 København S

www.ungdomsskolen.kk.dk
 
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18.00

Jeg synes, at lærerne er gode til at 
forklare ting, så jeg forstår det.᾽̓
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KONTAKT
10 VEST
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 10.00

FAGLIGT
Undervisningen i dansk, engelsk og matematik 
foregår på et højt fagligt niveau og du får mu-
lighed for at videreudvikle dine studiemæssige 
kompetencer, så du bliver klar til en ungdoms-
uddannelse. 

Vi arbejder både tværfagligt og projektoriente-
ret. Du skal være indstillet på at arbejde med 
gode fremlæggelser, IT, skriftlige opgaver og 
lave hjemmearbejde. Meget af  arbejdet vil fore-
gå i studiegrupper, hvor du arbejder selvstæn-
digt med løbende vejledning. 

Det forventes, at du møder velforberedt og er 
aktivt deltagende og engageret i både det faglige 
og sociale miljø i klassen og på skolen. 

I alt skal du have 28 lektioner om ugen. Vi har et 
tæt samarbejde med fritidsundervisningen, hvor 
der udbydes ekstraundervisning. Året afsluttes 
med afgangsprøver. 

PERSONLIGT
Her er du udgangspunktet. Måske har du brug 
for at forhøje dine karakterer eller behov for et 
år mere til at modnes? Eller noget tredje? Vi 
stiller krav og hjælper dig med at lære at tage 
ansvar, så du bliver valgparat.

Du har en kontaktlærer, som du løbende har 
samtaler med og vi samarbejder tæt med dine 
forældre, så du får det bedste ud af  året hos os.

SOCIALT
Vi er skole med plads til alle og vores elever 
kommer fra hele København. Her kan du både 
være dig selv og stadig være en vigtig del af  fæl-
lesskabet.

Der er fælles ture for alle elever i løbet af  året.  
Fx introforløb i august, juletur til Lübeck og en 
studietur til udlandet i foråret, som både har et 
fagligt og socialt fokus.

10 VEST
Hos os prioriterer vi høj faglighed og tæt relation mellem lærere og elever. Vi rykker din faglighed 
og gør dig uddannelsesklar. Underviserne og uddannelsesvejlederne vil på tæt hold og med stort 
engagement og høje ambitioner, støtte din udvikling fagligt og socialt. 

Al vores undervisning er forberedende til gymnasiet og erhvervsskole, og vi gør vores bedste for, 
at du bliver valgparat.

Skoleåret 2018/2019 rykker vi fra Vesterbro Ny Skole til nye lækre lokaler, og planen er at vi for- 
bliver på Vesterbro. 

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 17-18
på Vesterbro Ny Skole

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN
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FAGPAKKER 10 VEST
Udover de tre obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik skal du, når du starter, vælge en eller 
flere fagpakker. 
Alle fagpakkerne er tilrettelagt, så de udvikler og understøtter dit skoleår hos os.
Fagpakkerne har forskelligt timetal og længde, og vi hjælper dig ved skolestart med at vælge de 
pakker, som styrker dine kompetencer, interesser og din uddannelsesplan.

MEDIELINJEN
Linjen er for dig der fremover gerne vil arbejde 
i den kreative verden, fx film/ tv-branchen, med 
sociale medier, eller i et reklamebureau eller med 
kommunikation. 

Vi arbejder med kreativ kommunikation og vi 
deltager derfor blandt meget andet i kurser i 
filmproduktion på Station Next hos Zentropa, 
på et radio/ podcast forløb og arbejder med so-
ciale medier som Facebook, Instagram og Snap-
chat. 

Du får inddraget og udviklet din viden om visuel 
identitet og kommer til at arbejde med emner 
som ungdomskultur, musik og livsstil. 

Vi kommer til at være en del ude af  huset og 
du vil ligeledes få indflydelse på undervisningen 
og emnerne. Det faglige peger mod gymnasiets  
mediefagsundervisning og vil spille sammen 
med fagene dansk og engelsk.

Det er ikke noget krav at du kan en masse inden 
for medieverdenen i forvejen. Det kræver at du 
har masser af  gå-på-mod, gode, vanvittige og 
fantastiske ideer, og lyst til at udvide din hori-
sont i en moderne mediestyret verden.

PSYKOLOGI OG ETIK
Her arbejdes med klassisk psykologi og men-
neskets udvikling af  personligheden. Herunder 
også hvorfor nogle udvikler mørkere sider af  
personligheden end andre.

KULTUR, BY OG SAMFUND
Vi taler om forskellige kulturbegreber, adfærd 
og fordomme samt samfundets opbygning. Vi 
skal på museer og på byvandring og få en større 
forståelse af  mulighederne i den by, vi bor i.

DET GODE LIV
Her arbejdes med ting, der kan være med til at 
skabe balance i dit liv.
Herunder gode vaner, kost, søvn, mindfulness, 
og bevægelse.

KONTAKT
10VEST
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 10.00

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 17-18
på Vesterbro Ny Skole

10. KLASSE CENTER
 i UNGDOMSSKOLEN
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DEN GODE HISTORIE
Her skal vi inspirere hinanden. Vi skal lytte til 
podcasts, se serier, læse og skrive anmeldelser 
for hinanden, hvor fokus for en gangs skyld 
ikke er analyse. Vi skal videreformidle de gode 
historier.

FYSIK/KEMI
Faget er til dig der gerne vil forbedre din karak-
ter fra 9. klasse og til dig der gerne vil vedlige-
holde dit faglige niveau, med henblik på at læse 
faget på en kommende ungdomsuddannelse. 
Faget er også til dig, der ikke tog den afsluttende 
prøve i 9. klasse. Vi dykker ned i de klassiske 
temaer indenfor fysikken og kemiens verden, og 
afslutter faget med en mundtlig prøve. 

REN MATEMATIK
Er til dig der vil fordybe dig i algebraens  
verden. Bogstaverne i matematik får nu større 
betydning, og faget tager fat på grundlæggende  
emner, som du normalt vil blive præsenteret for 
på B og C niveau. Faget giver gode forudsæt- 
ninger for dig, som gerne vil have den bedste 
start på matematik på HF og STX niveau. 

NATURIDRÆT
Her skal du prøve kræfter med udelivets idræts-
muligheder. Du bliver udfordret fysisk og  
psykisk, når vi skal klatre, køre mountainbike 
og ro i kajak og måske endda på en lille skitur i  
norden. Faget lægger op til gode stunder sam-
men med dine medstuderende. 

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN

KONTAKT
10 VEST
Afdelingsleder:
Jens Rødgaard
jenlin@buf.kk.dk
2133 5528

STARTDATO
Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 10.00

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 17-18
på Vesterbro Ny Skole



FILOSOFI & RELIGION
Her er ingen sandheder kun perspektiver, og 
perspektiver skal man kunne argumentere for. 
Her skal du lære at lytte, før du selv taler. 

Vi dykker ned i religionens og filosofiens histo-
rie og studerer de store tænkere, for at skabe 
perspektiver til hvordan verden ser ud i dag. Der 
vil blive stillet krav til at du kan lytte til andres 
argumenter, og du vil lære, hvordan man selv 
bygger argumenter op. Alt sammen med filosofi 
og religion som omdrejningspunkt.

MATEMATIK UDEN PANIK
Her bruger vi den nødvendige tid på at gå i 
dybden med de grundlæggende færdigheder i 
matematikkens verden. Vi arbejder med brøker, 
procentregning, ligninger, statistik og sandsyn-
lighed. Fokus er, at du får en grundlæggende 
forståelse for faget.

INNOVATION OG ENTREPRENØR-
SKAB
Går du og gemmer på en god ide, som du gerne 
vil realisere? I dette fag gør vi idéer til virkelig-
hed. Vi skal møde folk, der selv har turde tage 
springet og startet noget op. Vi arbejder med idé- 
udvikling, og du vil lære at lave en business- 
plan og lægge et professionelt budget. Vi vil 
også snuse til fag på HHX, så som markeds- 
føring og afsætning. 

STUDIETEKNIK
Mange tager noter, men mange glemmer at  
bruge dem. På dette fag vil du lære teknikker 
til at blive bedre i skolen. Den samme metode  
passer ikke til alle; her udvikler du dine egne 
metoder til at studere. Vi arbejder med begreber 
som disciplin og vedholdenhed, lige så meget 
som notatteknik og at holde orden på sine sager.  
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Er du kommet til Danmark for få år siden?
Er du i fuld gang med at lære det danske sprog?
Vil du lære mere om det danske samfund?

Så er Verdensklassen noget for dig!

I Verdensklassen får du nye kammerater fra hele 
verden, og i undervisningen har vi hele tiden  
fokus på dansk som andetsprog.

UNDERVISNINGEN
I Verdensklassen lærer du om Danmark - både 
geografisk, samfundsmæssigt og historisk. Vi 
arbejder med emner som adfærd og kommuni-
kation, samt styrker din evne til at argumentere, 
debattere samt arbejde både selvstændigt og i 
grupper. Desuden arbejder vi med at gøre dig 
klar til en ungdomsuddannelse, og ruster dig til 
at blive valgparat.

Der vil være undervisning ude af  huset, som er 
relevante for vores undervisningsemner og har 
et socialt formål. 

Målet er, at du afslutter dit forløb med en af-
gangsprøve enten på FP9- eller FP10-niveau og 
bliver klar til at starte en ungdomsuddannelse. 
Du bliver en del af  et ungdoms- og studiemiljø 
med de andre 10. klasses elever på 10.Vest.
 
VI FORVENTER
• Velforberedte og aktive elever
• Elever, der arbejder med sproget også 

udenfor skoletiden
• Elever der møder til tiden
• At du kan læse og forstå danskfaglige tek-

ster på ca. 7. klasses niveau

OPTAGELSE
Du skal tilmeldes Verdensklassen af  din UU-vej-
leder og du kan gå her i op til to år.

VERDENSKLASSEN

10. klasse i UNGDOMSKOLEN   / Side 17
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FAGLIGHED 
Vi lægger stor vægt på faglighed og fællesskab.
Fagligheden får du gennem en studiefagspakke, 
hvor du kombinerer dine interesser og kompe-
tencer, når du vælger studiefag og valgfag. 
Dansk, engelsk og matematik er grundfag og  
niveaudelt med det formål, at alle får mulighed 
for at rykke sig fagligt. Alle hold går til den sam-
me FP10-eksamen, men I kommer til at lære i 
forskellige tempi og på forskellige måder. 

Er du udfordret i matematik, dansk eller en-
gelsk? Så har du mulighed for at komme på et 
hold, hvor faget er udvidet med to lektioner, og 
der er to lærere i undervisningen. 

FÆLLESSKAB
Fællesskabet dyrker vi gennem sociale aktivite-
ter både i og udenfor studiefagene. Vi forventer, 
du deltager aktivt og ansvarligt i vores fælles-
skab, og at alle behandler hinanden med respekt.

SOCIALT
Vi byder dig velkommen i flotte, moderne loka-
ler med udsigt til park og sø på Østerbro tæt ved 
Svanemøllen Station og bus 1A og 4A. 
I pauserne spiller vi bordfodbold, spiser sam-
men i køkkenet eller hygger os i fællesrummet. 
Vi har adgang til stor idrætshal, kunststofbaner 
samt krealokaler med mange muligheder.

STUDIEFAGSPAKKE
Som en del af  din studiefagspakke skal du vælge 
mellem følgende studiefag: 

• Kultur & Komunikation 
• Kunst & Design
• Sport
• Fodbold - for piger og drenge (du skal til 

prøvetræning for at blive optaget). 

Vi har også en særlig studiefagspakke til elever, 
der dyrker elitesport og er sportsligt godkendt 
af  Team Copenhagen eller os. 

VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE
I dit studiefag arbejder du målrettet med din 
kontaktlærer om at få afklaret, hvad der vil være 
den rigtige ungdomsuddannelse for dig efter 10. 
klasse.

VALGFAG
I alle studiefagspakker udbyder vi følgende valg-
fag, som du vælger efter optagelse på Ø10:

• Tysk eller fransk fortsætter 
• Fysik/kemi 
• Samfundsfag
• It og Kommunikation
• Psykologi
• Hjemkundskab
• Keep fit
• Ekstra dansk, matematik eller engelsk.

UDDANNELSESSTED
Ø10
Bellmansgade 5D
2100 København Ø

www.oe10.dk
Introduktionsvideo:
http://youtu.be/dfndDspVrF8

Afdelingskoordinator
Christine Bjerring Bækholm
gl1x@buf.kk.dk
2421 3157

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Ø10 
På Ø10 får du et sjovt og udfordrende år, mens du får styr på, hvilken ungdomsuddannelse, du 
skal vælge næste år – uanset om du drømmer om en erhvervsuddannelse eller gymnasiet.

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17.00

10. KLASSE CENTER
 i UNGDOMSSKOLEN
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Kultur & Kommunikation er for dig, der kan 
lide at undersøge, diskutere og stille spørgsmål. 

HVAD LAVER VI? 
Vi tager på ture til alt fra kunstudstillinger og 
museer til aktuelle kulturelle begivenheder fx 
Ungdommens Folkemøde. Vi fordyber os i Ber-
lin og Tysklands historie, så vi er klar til den år-
lige studietur. 

UNGDOMSUDDANNELSE
Vi har stort fokus på valget af  ungdomsuddan-
nelse bl.a. ved at lave en uddannelsesavis, hvor vi 
arbejder journalistisk med at undersøge mange 
forskellige ungdomsuddannelser – måske også 
en du ikke lige havde tænkt på i forvejen? 

Vi undersøger madkulturer i forskellige egne af  
verden, musik gennem tiden, Københavns hi-
storie og taler om, hvad der er dansk kultur, og 
hvad vi kan lære af  andre kulturer.

Vi arbejder målrettet med det faglige, men har 
også meget fokus på det sociale sammenhold og 
samvær på Kultur og Kommunikation.

HVORDAN
Vi laver mange forskellige præsentationer fx 
mundtlige fremlæggelser, selvproducerede vide-
oer, aviser, blog, foldere og plancher

HVAD FÅR DU UD AF DET?
Vores mål er, at du bliver dygtig til at tage ansvar 
for dig selv, din skolegang og for dit gruppear-
bejde. At du bliver god til at fremlægge, forklare 
og argumentere samt at skrive og kommunikere 
i forskellige genrer. 

STUDIEFAGSPAKKE MED

KULTUR & KOMMUNIKATION

UDDANNELSESSTED
Ø10
Bellmansgade 5D
2100 København Ø

www.oe10.dk
Introduktionsvideo:
https://youtu.be/dfndDspVrF8

Afdelingskoordinator
Christine Bjerring Bækholm
gl1x@buf.kk.dk
2421 3157

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-19

10. KLASSE CENTER
i UNGDOMSSKOLEN
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Kunst & Design er for dig, der godt kan lide at 
være kreativ og som gerne vil lære, hvordan det at 
tænke i kreative, innovative baner kan være med 
til at styrke dine faglige og personlige kompeten-
cer. 

PRAKTISK
Vi har nogle skønne kunstlokaler, hvor vi både 
arbejder med praktiske og konkrete øvelser i teg-
ning, maleri, fotografi, skulptur, arkitektur, stre-
et art, design og formgivning, samtidig med vi 
udstiller og formidler egne værker. Vi besøger 
museer, særudstillinger, gallerier og finder inspi-
ration i det offentlige rum.

HVAD SKAL DU?
Du skal være interesseret i at arbejde og tænke 
kreativt og kunne lide at arbejde med praktiske 
øvelser.  Du skal være åben for nye udfordringer 
og alternative arbejdsprocesser. Du skal indgå ak-
tivt i fælles projekter og samarbejde med andre.

HVAD FÅR DU MED?
Et år, hvor du får mulighed for at fordybe dig, 
og hvor du gennem dit personlige kunstneriske 
udtryk, kan arbejde med hvem du er, og hvordan 
du gerne vil forstås og opfattes.

Du bliver god til at arbejde projektorienteret. 
Du kan forholde dig kritisk og nuanceret til både 
egne og andres projekter.  Du kan formidle, vur-
dere og anvende dine ideer og erfaringer i både 
kunstneriske og/eller innovative processer.

STUDIEFAGSPAKKE MED 
KUNST & DESIGN

UDDANNELSESSTED
Ø10
Bellmansgade 5D
2100 København Ø

www.oe10.dk
Introduktionsvideo:
http://youtu.be/dfndDspVrF8

Afdelingskoordinator
Christine Bjerring Bækholm
gl1x@buf.kk.dk
2421 3157

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17.00
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Studiefaget sport er for dig, der synes, det er 
spændende at kombinere fysisk aktivitet med 
teamsamarbejde. At vælge sport kan være dit 
springbræt til en ungdomsuddannelse indenfor 
f.eks. sundhedsområdet, forsvarsområdet eller 
en karriere inden for politiet.

MANGE SPORTSGRENE
Undervisningen foregår både inde og ude og 
veksler mellem mere traditionelle og utraditio-
nelle sportsgrene. Vi træner atletik, spiller ba-
sket, hockey og fodbold. Derudover tager vi 
på klatreture, kører mountainbike, sejler i kajak, 
dyrker crossfit, fægter og meget andet.

DIN UDVIKLING I CENTRUM
Du får mulighed for at udvikle dig både fagligt, 
personligt – og socialt; du får selvtillid og styrke. 
Og disse kompetencer kan du bruge i de tradi-
tionelle undervisningsfag, fordi fysisk aktivitet 
gør din læring endnu bedre!

DIG SOM EKSPERTEN
I sport arbejder vi både med din teoretiske og 
praktiske udvikling. Du skal selv være med til at 
præge undervisningen; du står for opvarmnings-
programmer, og vi bruger dig og dine holdkam-
merater som medinstruktører i de sportsgrene, I 
har en viden indenfor. Derudover får vi eksterne 
eksperter udefra og har mulighed for at deltage i 
stævner i løbet af  året.

DIG SOM TEAMSPILLER
Vi forventer ikke, at du er eliteudøver, men at du 
er engageret og klar til at indgå i et forpligten-
de fællesskab, hvor vi viser hinanden respekt og 
tager medansvar både i og uden for banen. Vi 
lover dig, at du får en masse gode oplevelser, og 
et år, du helt sikkert vil huske!

STUDIEFAGSPAKKE MED 
SPORT

UDDANNELSESSTED
Ø10
Bellmansgade 5D
2100 København Ø

www.oe10.dk
Introduktionsvideo:
https://youtu.be/dfndDspVrF8

Afdelingskoordinator
Christine Bjerring Bækholm
gl1x@buf.kk.dk
2421 3157

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-19
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STUDIEFAGSPAKKE MED 
FODBOLD FOR PIGER OG DRENGE
Fodbold er for dig, som spiller fodbold i forvejen 
og som gerne vil kombinere 10. klasse med din 
yndlingssport.

SERIØS TRÆNING OG AMBITIONER
Fodbold kræver, at du brænder for det, og at du 
udviser fairplay – både indenfor og udenfor ba-
nen. Du skal tage din skolegang lige så seriøs som 
dit fodboldspil. Du skal udvise engagement, vilje 
til udvikling og godt kammeratskab både på ba-
nen og i skolen.
Opfylder du disse forventninger, tilbyder vi bl.a. 
en fodboldrejse i slutningen af  skoleåret.

HVEM ER VI OG HVAD GØR VI?
Undervisningen bliver varetaget af  engagerende 
DBU-uddannede trænere.

Vi tilbyder dig teknisk og taktisk træning, så du 
får mulighed for at udvikle dig og blive en endnu 
bedre fodboldspiller både i Ø10 og på dit klub-
hold.
Vi underviser dig i fodboldrelevant styrketræ-
ning, ernæring og fodboldteori.
Vi deltager i skoleligaen, som er en landsdækken-
de turnering for 10. klasser.

OPTAGELSE
Du skal melde dig til prøvetræning helst inden d. 
25. januar via mail til: g1x@buf.kk.dk. I mailen 
skal du skrive dit navn, din spilposition, og hvor-
for du gerne vil være en del af  Ø10 fodbold.

Prøvetræningen foregår i Ryparkens udendørsan-
læg, Lyngbyvej110, hvor du skal møde omklædt 
på bane 3. 

Du vil, efter vi har modtaget din ansøgning, blive 
tilbudt prøvetræning en af  følgende dage i 2018:

• Onsdag d. 31. januar kl. 12.30
• Onsdag d. 21. februar kl. 12.30 eller 
• Onsdag d. 28. februar kl. 12.30

UDDANNELSESSTED
Ø10
Bellmansgade 5D
2100 København Ø

www.oe10.dk
Introduktionsvideo:
http://youtu.be/dfndDspVrF8

Afdelingskoordinator
Christine Bjerring Bækholm
gl1x@buf.kk.dk
2421 3157

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17.00
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KONTAKT
Hotel- og Restaurantskolen 
Vigerslev Allé 18 
2500 Valby 

www.hrs.dk
3386 2200 

Studievejleder
Kirsten Skytte
kcs@hrs.dk
4132 0831

EUD10 klæder dig på til din videre uddannelse. 
Den er til dig, der har brug for at styrke nogle af  
folkeskolens afgangsfag og samtidig har lyst til at 
arbejde mere praktisk, især i køkkenet.
 
BAN VEJEN FOR DIN ERHVERVSUD-
DANNELSE
EUD10 fokuserer på gastronomi, sundhed og 
bæredygtighed – samtidig med, at du skal højne 
din faglige viden i særligt fagene matematik og 
dansk.

I løbet af  skoleåret får du viden om de erhvervs-
uddannelser, der handler om gastronomi, hotel 
og reception. Så kan du forhåbentlig starte på en 
erhvervsuddannelse hos os eller på en anden tek-
nisk skole efter afsluttet EUD10. 

Hvis du hellere vil noget andet, er du i tæt dialog 
med din UU-vejleder og vores studievejleder. 

GIVER MULIGHED
Vores 10. klasse giver mulighed for at fortsæt-
te på forskellige ungdomsuddannelser, præcis 
som alle andre 10. klasser. Du kan altså sagtens 
gå videre i gymnasiet, vælge EUX, HF, SOSU, 
tandteknikker, kok og meget mere efter du har 
gennemført 10. klasse hos os.
 
SÅDAN SER HVERDAGEN UD 
Med EUD10 får du udover de teoretiske skole-
fag to dage om ugen med praktisk undervisning 
i køkkenet. Du får altså et afbræk fra den almin-
delige undervisning og mulighed for at  arbejde 
praktisk, aktivt og kreativt med gastronomi – no-
get vores 10. klasseelever synes, er guld værd.
 

Hotel- og 
Restaurantskolen

10 KLASSE PÅ HRS
– for dig som ønsker et anderledes skoleår på et spændende campus.

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Et år med mange gode oplevelser.
Du vil få en meget afvekslende hverdag i 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen med fokus på 
oplevelser, socialt samvær og læring. Du kommer bl.a. til at deltage i forskellige events og messer, 
en fælles idrætsdag sammen med andre unge fra skolen og i erhvervsskolernes ES Cup, hvor du kan 
dyste i fodboldturneringer og rundbold. 
Året byder også på en studietur og fisketur, hvor vi skal ud og fange fisk, som I efterfølgende selv 
tilbereder. Hvis du har lyst til at være en del af  skolens aktive elevråd på tværs af  alle uddannelser, 
har du også mulighed for det.

EUD10
-snus til hotel- og restaurationsbranchen og få et år med sjove oplevelser.

INFORMATIONSMØDE
Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 11.00
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 11.00 
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FORBERED DIG TIL GYMNASIET
Har du interesse og motivation for at dygtiggøre 
dig i de boglige fag for at blive helt klar til at 
starte på en gymnasial uddannelse?

Så kan du heldigvis få et forspring i denne 10. 
klasse, som er sammensat specifikt til at for- 
berede dig på en god overgang fra folkeskolen 
til en ungdomsuddannelse med gymnasiale fag.

0.G PÅ DET NATURVIDENSKABE- 
LIGE GYMNASIUM
Du kommer til at gå i skole i et spændende ung-
domsuddannelsesmiljø på Hotel- og Restaurant-
skolen i Valby, hvor vi både har erhvervsuddan-
nelser, EUX og gymnasium. 

Vores 10. klasse indgår som en naturlig del af  
ungemiljøet, og du vil modtage faglig under-
visning på højt niveau, så du kan forbedre dine 
muligheder for dels at komme i gymnasiet, men 
også for at gennemføre gymnasiet med succes. 

Du vil blive undervist i dansk, engelsk, matema-
tik, fysik/kemi samt tysk eller fransk. Herudover 
kommer valgfag, hvor du vil blive undervist af  
gymnasiets lærere, samt faget studieteknik, som 
giver dig nogle teknikker og metoder til at læse 
på gymnasiet.

Indholdet i uddannelsen er planlagt, så du kan 
dygtiggøre dig i de fag, du vil møde i en eventuel 
kommende EUX eller gymnasial uddannelse – 
fx på Det Naturvidenskabelige Gymnasium.

GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE
-få en oplevelse for livet og en masse erfaring med i bagagen.

KONTAKT
Hotel- og Restaurantskolen 
Vigerslev Allé 18 
2500 Valby 

www.hrs.dk
3386 2200 

Studievejleder
Kirsten Skytte
kcs@hrs.dk
4132 0831

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 11.00
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 11.00 
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EUX10 er for dig, som vil sikre en god overgang 
fra folkeskolen til en erhvervsfaglig studenterek-
samen (EUX). 

EUX10 er Hands & Brains – du lærer både at 
arbejde professionelt med et erhvervsfag og bli-
ver klædt på til at tage boglige fag på gymnasialt 
niveau.
 
HVERDAGEN I EUX10
Uddannelsen er planlagt, så du dygtiggøres i de 
obligatoriske og boglige fag, du vil møde på en 
kommende EUX-uddannelse. Desuden vil du 
arbejde med metoder på gymnasialt niveau, men 
du kommer også til at arbejde praktisk, så du er 
klædt på til den faglige del af  EUX’en. 

Du kommer til at gå i klasse med andre elever, 
der ligesom dig selv overvejer en EUX-uddan-
nelse. Du vil få klasselokale på samme etage som 
vores EUX- og gymnasieklasser, så du også i 
pauserne kan få et indblik i, hvordan dagligdagen 
er på et gymnasium. 

I løbet af  skoleåret opnår du viden om vores 
EUX-uddannelser, så du forhåbentlig er klar 
til at begynde på EUX enten her på Hotel- og  
Restaurantskolen eller på en anden erhvervs- 
skole. Du kan også vælge en helt anden ung-
domsuddannelse. 

Med EUX10 har du alle muligheder åbne.

EUX - FORBEREDENDE 10. KLASSE 
-bliv klar til både gymnasiet og en faglig uddannelse.

KONTAKT
Hotel- og Restaurantskolen 
Vigerslev Allé 18 
2500 Valby 

www.hrs.dk
3386 2200 

Studievejleder
Kirsten Skytte
kcs@hrs.dk
4132 0831

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 11.00
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 11.00 

Hotel- og 
Restaurantskolen



Side 26 / NEXT - Uddannelse København 

RUNDVISNING
Hver torsdag i januar klokken 16 til 
17. Her kan du se skolen og stille 
spørgsmål om NEXT 10.

KONTAKT
NEXT Karriere
Rebslagervej 11
2400 København NV

www.nextkbh.dk/10-klasse
3388 0300

DET HANDLER UDDANNELSEN OM
Linjen Beauty & Fashion er typisk til dig, der 
overvejer, om du skal fortsætte på en erhvervs-
uddannelse eller EUX, men kan også bruges til 
gymnasiet. Med en 10. klasse hos NEXT er du 
allerede godt i gang med en ungdomsuddannelse. 

Du kommer til at prøve kræfter med mange for-
skellige projekter og temaer inden for skønhed, 
mode, sundhed og business, så hvis du har en 
naturlig interesse for beauty og fashion, er den-
ne linje et oplagt valg for dig.

DET LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN
Undervisningen tager udgangspunkt i folkesko-
lens obligatoriske 10. klasse-fag, dansk, mate-
matik og engelsk. Linjen har et målrettet fokus 
på skønhed, mode og business, og du kommer 
til at arbejde både individuelt og i grupper med 
projekter, der bl.a. tager udgangspunkt i temaer 
inden for skønhed, mode og forretning.

Forløbet er meget koncentreret og målrettet, så 
en forudsætning for at deltage er, at du er en-
gageret og har mod på en ungdomsuddannelse, 
der er rettet mod erhvervsuddannelser.

Ud over de obligatoriske 10. klasses fag som 
dansk og matematik, indgår motion som en 
naturlig del af  linjen Beauty & Fashion. Og så 

er der 5 ugers brobygning og praktik, hvor du 
får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab 
med de gymnasiale uddannelser. På den måde 
får du et solidt grundlag at beslutte dit uddan-
nelsesvalg ud fra.

SKOLE OG STUDIEMILJØ
Undervisningen foregår på NEXTs nyrenove-
rede afdeling på Rebslagervej 11 på Nørrebro. 
Skolemiljøet er ungt og livligt, alle møder alle, 
og der er plads til sjov i pauserne. Vi har både 
boldbur, bordtennis og bordfodbold. I løbet af  
uddannelsen skal du og din klasse på studietur 
med overnatning.

Vi har stort fokus på at skabe et godt studie- 
miljø, hvor du udvikler dig både personligt og 
fagligt. Det gør dig klar til at komme videre  
med din uddannelse efter 10. klasse. NEXT 
10 er både for dig, der vil i almindelig 10. eller 
EUD10.

ERHVERVS- OG GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE

NEXT 10 - BEAUTY & FASHION 
- til dig der vil gøre verden smukkere. 

STARTDATO
Tirsdag d. 7. august 2018

NEXT
NEXT - Uddannelse København



NEXT
NEXT - Uddannelse København
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RUNDVISNING
Hver torsdag i januar klokken 16 til 
17. Her kan du se skolen og stille 
spørgsmål om NEXT 10.

KONTAKT
NEXT Karriere
Rebslagervej 11
2400 København NV

www.nextkbh.dk/10-klasse
3388 0300

STARTDATO
Tirsdag d. 7. august 2018

DET HANDLER UDDANNELSEN OM
Linjen Building & Construction er typisk til 
dig, der overvejer, om du skal fortsætte på en 
erhvervsuddannelse eller EUX efter 10. klasse. 
Du kommer til at prøve kræfter med praktiske 
håndværksfag, så det er en fordel, hvis du kan 
lide at bruge hænderne, for det bliver der masser 
af  på Building & Construction.

DET LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN
Undervisningen tager udgangspunkt i folkesko-
lens obligatoriske 10. klasse-fag, dansk, matema-
tik og engelsk. Linjen er også bygget op omkring 
projekter, der er tilrettelagt på en måde, så du 
lærer dansk og matematik, mens du gør dine 
idéer til virkelighed. I løbet af  uddannelsen la-
ver du din egen portfolio, hvor du samler alle 
de spændende ting, du laver og lærer undervejs. 
Et projekt kan f.eks. være at bygge et lille hus. 
Her lærer du at male, mure, lægge strøm ind og 
smede en låge og meget mere.

Ud over dansk, matematik og engelsk på 10. 
klasses niveau indgår motion som en integreret 
del af  hverdagen på skolen. Og så er brobygning 
og praktik en del af  linjen Building & Construc-
tion. I brobygning får du nemlig 5 uger til at prø-
ve forskellige ungdomsuddannelser af, så du kan 
finde den, du synes allerbedst om.

SKOLE OG STUDIEMILJØ
Undervisningen foregår på NEXTs nyrenove-
rede afdeling på Rebslagervej 11 på Nørrebro. 
Skolemiljøet er ungt, alle møder alle, og der er 
plads til sjov i pauserne. Vi har boldbur, bord-
tennis og bordfodbold. I løbet af  uddannelsen 
skal du og din klasse på studietur med overnat-
ning.

Vi har stort fokus på at skabe et godt studie- 
miljø, hvor du udvikler dig både personligt og 
fagligt. Det gør dig klar til at komme videre  
med din uddannelse efter 10. klasse. NEXT 
10 er både for dig, der vil i almindelig 10. eller 
EUD10.

ERHVERVS- OG GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE

NEXT 10 - BUILDING & CONSTRUCTION
- til dig der er vild med at bygge og bruge hænderne
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DET HANDLER UDDANNELSEN OM
Linjen Science 10 på Frederiksberg er til dig, der 
er interesseret i og motiveret for de boglige fag 
og et højt fagligt niveau. Linjen gør dig parat til 
at begynde på en gymnasial uddannelse, både 
når det gælder faglighed, gode studievaner og 
det sociale. 

Du kommer til at have hænderne helt nede i de 
naturvidenskabelige fag på den fede måde med 
eksperimenter og sjove og spændende projekter, 
så det er helt klart en fordel, hvis du er vild med 
naturvidenskab. 

DET LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN
Undervisningen tager udgangspunkt i folkesko-
lens obligatoriske 10. klasse-fag, dansk, matema-
tik og engelsk., og så kan du vælge fysik/kemi og 
tysk eller fransk som tilvalg. 

Det overordnede mål med linjen Science 10 er, 
at du bevarer nysgerrigheden og får en ekspe-
rimentel tilgang til de systematiske naturviden-
skabelige fag. Meget af  undervisningen foregår 
i laboratoriet, og det bliver ikke kedeligt! Du 
kommer ikke sovende til resultaterne, men du 
bliver klædt på til en naturvidenskabelig fremtid 
på en sjov og lærerig måde.

Ud over de obligatoriske 10. klasses fag kommer 
motion til at indgå som en naturlig del af  hver-
dagen på skolen. Du kommer også i brobygning 
og praktik, så du får det bedst mulige grundlag 
at træffe dit uddannelsesvalg på. Brobygningen 
består nemlig af  5 uger, hvor du bliver præsente-
ret for forskellige typer gymnasiale uddannelser 
som HHX, HTX, STX og EUX, så du kan finde 
den, der passer allerbedst til dig. 

SKOLE OG STUDIEMILJØ
Undervisningen foregår i et spændende og 
socialt erhvervsscience- og gymnasiemiljø på 
Frederiksberg, lige ved Forum Station (Metro). 
Science 10 indgår som en naturlig del af  gym-
nasiemiljøet, og undervisningen er på et højt, 
fagligt niveau. Der er plads til masser af  sjov og 
socialt samvær i pauserne, og der er planlagt en 
studietur i løbet af  skoleåret.

Vi har stort fokus på at skabe et godt studie-
miljø, hvor du udvikler dig både personligt og 
fagligt. Det gør dig klar til at komme videre med 
din uddannelse efter 10. klasse.

ERHVERVS- OG GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE

NEXT 10 - SCIENCE 
- den videnskabelige vej til gymnasiet

RUNDVISNING
Hver torsdag i januar klokken 16 til 
17. Her kan du se skolen og stille 
spørgsmål om NEXT 10.

KONTAKT
NEXT Karriere
Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg

www.nextkbh.dk/10-klasse
3388 0300

STARTDATO
Tirsdag d. 7. august 2018

NEXT
NEXT - Uddannelse København
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DET HANDLER UDDANNELSEN OM
Linjen Business 10 på Frederiksberg er til dig, 
der er interesseret i og motiveret for de boglige 
fag. Linjen gør dig helt parat til at begynde på en 
gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddan-
nelse, både når det gælder faglighed, gode stu-
dievaner og stærke venskaber. Business 10 giver 
dig bred indsigt i innovation, entreprenørskab, 
samfundsfag og merkantile fag som afsætning 
og erhvervsøkonomi, og via forskellige pro-
jekter kommer du til at stifte bekendtskab med 
mange relevante forretningsorienterede proble-
matikker. Er du interesseret i forretning og/eller 
iværksætteri, er Business 10 helt klart linjen for 
dig.

DET LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN
Undervisningen tager udgangspunkt i folkesko-
lens obligatoriske 10. klasse-fag, dansk, mate-
matik og engelsk samt fysik/kemi og tysk eller 
fransk som tilvalg. Linjen lægger vægt på inno-
vation, entreprenørskab, samfundsfag og mer-
kantile fag som afsætning og erhvervsøkonomi, 
og du kommer til at løse real life-opgaver for 
forskellige virksomheder. 

Business 10 lægger vægt på, at du får viden om 
social innovation, hvor du skaber en ny form for 
service, proces eller fundraising. Inspirationen 

bliver hentet i lokalsamfundet, i vores velfærds-
system eller rundt om i verden.

Ud over de obligatoriske og de forretningsorien-
terede fag indgår motion som en integreret del 
af  hverdagen på Business 10. Og for at give dig 
det bedst mulige grundlag at træffe et uddan-
nelsesvalg på, er der i løbet af  uddannelsen 5 
ugers brobygning, hvor du bliver introduceret til 
forskellige typer gymnasiale uddannelser: HHX, 
HTX, STX og EUX. Dermed kan du finde den 
ungdomsuddannelse, der passer allerbedst til 
dig. 

SKOLE OG STUDIEMILJØ
Undervisningen foregår i et spændende og 
socialt erhvervsscience- og gymnasiemiljø på 
Frederiksberg, lige ved Forum Station (Metro). 
Business 10 indgår som en naturlig del af  gym-
nasiemiljøet, og undervisningen er på et højt, 
fagligt niveau. Der er plads til masser af  sjov og 
socialt samvær i pauserne, og der er planlagt en 
studietur i løbet af  skoleåret.

Vi har stort fokus på at skabe et godt studie-
miljø, hvor du udvikler dig både personligt og 
fagligt. Det gør dig klar til at komme videre med 
din uddannelse efter 10. klasse.

ERHVERVS- OG GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE

NEXT 10 - BUSINESS 
- forretningsvejen til videreuddannelse

RUNDVISNING
Hver torsdag i januar klokken 16 til 
17. Her kan du se skolen og stille 
spørgsmål om NEXT 10.

KONTAKT
NEXT Karriere
Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg

www.nextkbh.dk/10-klasse
3388 0300

STARTDATO
Tirsdag d. 7. august 2018

NEXT
NEXT - Uddannelse København
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DU ER I CENTRUM
Din drøm og din læringsstil er udgangspunktet.
Du er med til at skabe vores åbne læringsmiljø.
Du bruger computer og mobil i undervisningen.

DIN SKOLEDAG
• Skemaet vil nok se anderledes ud, end du 

er vant til. 
• Vi arbejder bl.a. med storyline, innovation 

og cases. 
• Du bliver udfordret i et sjovt og trygt  

læringsfællesskab. 
• Der er typisk ingen lektier. 

STUDIETUR OG SOCIALT MILJØ
Vi tager på studietur til en europæisk storby, 
hvor du selv skal betale en del af  rejsen. Vi har 
gode traditioner som fx Halloween, fodboldcup 
for erhvervsskoler, morgenfest med dj og  
fredagshygge med spil.

MOD PÅ MENNESKER
Omsorg, sundhed og pædagogik er nøgleord og 
den røde tråd igennem din 10. klasse – så det er 
godt, hvis du har lyst til at gøre noget godt for 
andre.

UDDANNELSER PÅ SOPU
På SOPU kan du uddanne dig til:

• SOSU-hjælper
• SOSU-assistent
• Pædagogisk assistent.

EUD10
Som EUD10-elev hjælper vi dig på vej mod din 
drømmeuddannelse. Du bliver introduceret til 
erhvervsfag og kommer i brobygning samtidig 
med din 10. klasse.

EUD10 
10. klasse på SOPU – skolen du ikke vil hjem fra

KONTAKT
Uddannelsesvejledningen SOPU
Skelbækgade 1
1717 København V

2510 3600
uddannelsesvejledningen@sopu.dk. 
www.sopu.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

Elever laver et Danmarkskort af  müsli 
som en kreativ samarbejdsøvelse.

Her er plads til forskellighed – 
vi har det godt og trives.

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-18.30

SOPU
Sundhed, omsorg og pædagogik



SOPU
Sundhed, omsorg og pædagogik

SOPU - Sundhed, omsorg og pædagogik / Side 31

KONTAKT
Uddannelsesvejledningen SOPU
Skelbækgade 1
1717 København V

2510 3600
uddannelsesvejledningen@sopu.dk. 
www.sopu.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018
For at starte på 20/20 skal du 
have et karaktergennemsnit på 02 
i dansk og matematik og være vur-
deret uddannelsesparat.

20/20 
10. klasse på SOPU – skolen du ikke vil hjem fra
DU ER I CENTRUM
Din drøm og din læringsstil er udgangspunktet.
Du er med til at skabe vores åbne læringsmiljø.
Du bruger computer og mobil i undervisningen.

DIN SKOLEDAG
• Skemaet vil nok se anderledes ud, end du 

er vant til. 
• Vi arbejder bl.a. med storyline, innovation 

og cases. 
• Du bliver udfordret i et sjovt og trygt læ-

ringsfællesskab. 
• Der er typisk ingen lektier. 

STUDIETUR OG SOCIALT MILJØ
Vi tager på studietur til en europæisk storby, 
hvor du selv skal betale en del af  rejsen. Vi har 
gode traditioner som fx Halloween, fodboldcup 
for erhvervsskoler, morgenfest med dj og  
fredagshygge med spil.

MOD PÅ MENNESKER
Omsorg, sundhed og pædagogik er nøgleord og 
den røde tråd igennem din 10. klasse – så det er 
godt, hvis du har lyst til at gøre noget godt for 
andre.

UDDANNELSER PÅ SOPU
På SOPU kan du uddanne dig til:

• SOSU-hjælper
• SOSU-assistent
• Pædagogisk assistent.

20/20
Som 20/20-elev bliver du afklaret i dit valg af  
uddannelse. Du tager både en 10. klasse, der  
åbner døren til gymnasiet, og et grundforløb,  
der giver adgang til alle erhvervsuddannelser. 

Elever bager og lærer om rummål og vægt i matematik.

Det bedste er, 
at underviserne tror på os.
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EUD10 er for dig, som drømmer om en teknisk 
erhvervsuddannelse, men har brug for at blive 
mere afklaret og klar til uddannelse.

Her får du mulighed for at udvikle dine per-
sonlige og sociale kompetencer og der vil være 
fokus på at opnå adgangskravet til erhvervsud-
dannelserne.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANS-
PORT 
PÅ EUD10 får du en 10. klasse med introduk-
tion til TEC´s uddannelser indenfor Teknologi, 
byggeri og transport.

Du kommer til at arbejde med både dine hænder 
og dit hoved på vores værksteder og vil opleve 
sammenhæng mellem det praktiske værksteds-
arbejde og fagene dansk, matematik og engelsk.
Du bliver undervist af  både folkeskolelærere og 
faglærere fra erhvervsuddannelserne.

UNGEMILJØ
Du kommer til at færdes i et spændende unge- 
miljø med unge fra forskellige uddannelser. Året 
byder på mange gode oplevelser som intro- 
forløb, brobygning, praktik og studietur. 

INTERESSER
Vælg EUD10 på Frederiksberg eller i Hvidovre, 
hvis du interesserer dig for:

• værkstedsarbejde
• biler og andre kørertøjer
• design og bygge i træ
• IT og data
• El-arbejde
• værktøjslære
• at være fysisk aktiv
• kammeratskab.

TEC
Technical Education Copenhagen

EUD10 
- på Frederiksberg og i Hvidovre

KONTAKT
TEC
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg

og

Stamholmen 215
2650 Hvidovre

www.tec.dk
3817 7000 

Uddannelsesleder: 
Troels Rendbæk Jacobsen 
trj@tec.dk, 2545 3635

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-19
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KONTAKT
TEC
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg

www.tec.dk
3817 7000 

Uddannelsesleder: 
Troels Rendbæk Jacobsen
trj@tec.dk, 2545 3635

PROFIL
GYM10 er for dig, der er næsten klar til en gym-
nasial ungdomsuddannelse og ønsker at opleve 
et teknisk gymnasium.

På GYM10 får du en 10. klasse med introduk- 
tion til arbejdsformerne på HTX.

FAG
Du kommer til at arbejde med fagene Teknologi 
og kommunikation, hvor du får indblik i gym-
nasiefagene og kommer til at arbejde projekto-
rienteret. 

Du bliver undervist af  både folkeskolelærere og 
gymnasielærere fra H.C. Ørsted Gymnasiet.

UNGEMILJØ
Du kommer til at færdes i et spændende unge-
miljø med unge fra mange forskellige uddannel-
ser. Året byder på mange gode oplevelser som 
introforløb, brobygning, praktik og studietur.

DINE INTERESSER
Vælg GYM10 på Frederiksberg, hvis du   
interesserer dig for: 

• tekstil og design
• proces og bioteknologi
• innovation og produktudvikling
• bæredygtig udvikling
• web-kommunikation og blogs
• journalistik og sociale medier
• TV- og radioanalyse
• projektarbejde og it.

TEC
Technical Education Copenhagen

GYM10 PÅ TEC10

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19-21
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20/20 PÅ TEC10
20/20 er for dig, som ønsker at blive mere sikker 
i dit valg af  ungdomsuddannelse og har ambi- 
tioner om en erhvervsuddannelse med høje 
overgangskrav.

Du skal opfylde adgangskravene på 02 i dansk 
og matematik samt være vurderet uddannelses- 
parat.

På 20/20 får du en 10. klasse kombineret med 
den første del af  grundforløbet indenfor fag- 
retningerne Programming & Electronics.

FAG
Du vil opleve, at 10. klassefagene og erhvervs- 
fagene er integreret i hinanden og du vil få  
erfaringer med projektopgaver af  forskellige 
sværhedsgrader, både individuelt og i grupper. 
Du bliver undervist af  både folkeskolelærere og 
faglærere fra erhvervsuddannelserne.

UNGEMILJØ
Du kommer til at færdes i et spændende unge-
miljø med unge fra mange forskellige uddan- 
nelser. Året byder på mange gode oplevelser 
som introforløb, brobygning, praktik og studie- 
tur.  

DINE INTERESSER
Vælg 20/20 på Frederiksberg, hvis du interes-
serer dig for Programming & Elektronics samt:

• værkstedsarbejde
• innovation og produktion
• grøn energi
• loddeteknik
• elektronik og it
• programmering
• netværk
• ledning og installationer.

20/20 PÅ PROGRAMMERING & ELECTRONICS

KONTAKT
TEC
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg

www.tec.dk
3817 7000 

Uddannelsesleder: 
Troels Rendbæk Jacobsen 
trj@tec.dk, 2545 3635

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-19
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INTERESSER
Har du interesse for biler, cykler, knallerter,  
motorcykler og andre motoriserede køretøjer. 

Er du til fart, tempo, kammeratskab og fede  
oplevelser, så kan 10. klasse på Tec i Hvidov-
re være den helt rigtige start på din ungdoms- 
uddannelse.

20/20 
Er du uddannelsesparat og har ambitioner om, 
at få mere ud af  din uddannelse så er 20/20  
modellen det rigtige valg for dig. 

På 20/20 tager du erhvervsuddannelsens første 
del kombineret med en 10. klasse. Det betyder, 
at du sparer et ½ år i den samlede uddannelses-
tid, samtidig står du langt bedre rustet i forhold 
til de krav du møder senere i din uddannelse. 

Du har ved afslutning af  det første år stadig  
mulighed for at vælge hvilken som helst  
erhvervsuddannelse du ønsker at forsætte med.

UNDERVISNINGSMILJØ
TEC 10 er en naturlig del af  ungemiljøet på 
adressen. Man vil som elev på TEC 10 have 
base i samme område som Grundforløb 1. Et  
område hvor alle aktiviteter foregår med  
udgangspunkt i det store værksted. 

Som elev på TEC 10 vil du også komme rundt 
på skolens øvrige værksteder.

ØVRIGE AKTIVITETER
På forløbet lægger vi også vægt på at komme ud 
af  huset, introtur, praktikforløb, virksomheds-
besøg og mulighed for deltagelse i studietur med 
de øvrige 10. klasser på TEC er eksempler på 
aktiviteter du vil opleve i løbet af  året.

20/20 TRANSPORT & MECHANICES

KONTAKT
TEC
Stamholmen 215
2650 Hvidovre
www.tec.dk
3817 7000 

Uddannelsesleder: 
Troels Rendbæk Jacobsen
trj@tec.dk, 2545 3635

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

INFORMATIONSMØDE
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17-19

TEC
Technical Education Copenhagen



Ungdomsskolen tilbyder også særlige 10. klasse-
forløb til dig, der efter grundskolen, har brug for 
målrettet undervisning eller personlige redska-
ber for at blive klar til en ungdomsuddannelse.  
På disse forløb er der mindre klasser og tæt kon-
takt til lærerne, og vi arbejder både med at for-
bedre din faglighed og udvikle din motivation og 
selvtillid, så du bliver klar til at træde videre ad 
uddannelsesstien

DET FAGLIGE
Målet med dit 10. klasseforløb i ungdomsskolen 
er, at du som minimum afslutter året med fol-
keskolens afgangsprøve i dansk, matematik og 
engelsk, så du bliver fagligt klar til en ungdoms-
uddannelse. Derudover indeholder året:  

• En uges brobygning 
• Projektopgaven OSO (Obligatorisk Selv-

valgt Opgave)  
• Erhvervspraktik.

VEJLEDNING
En vigtig del af  et år i ungdomsskolens særli-
ge 10. klassetilbud er vejledning, som er en  
integreret del af  tilbuddene. Ungdomsskolens  
egne vejledere hjælper dig med afklaring  
omkring uddannelse og job og andre områder, 
hvor du har behov for ekstra støtte. Ungdoms-
skolens vejledere arbejder tæt sammen med dine 
lærere og UU København. 

OPTAGELSE 
Der er særlige betingelser for optagelse på ung-
domsskolens særlige 10. klasseforløb. Tal med 
din UU-vejleder, hvis du er interesseret i at vide 
mere.

ANDRE UNDERVISNINGSTILBUD
Ungdomsskolen har også andre undervisnings-
tilbud:
• Nye Veje er for dig, der har brug for  

yderligere vejledning og afklaring om  
uddannelsesvalg.

• Turboklassen er for dig, som har afbrudt 
din ungdomsuddannelse eller skal opkvali-
ficere din 10. klasse. Forløbet varer et halvt 
år. 

• Prøveforberedende enkeltfagsundervising, 
for dig som udelukkende har brug for  
prøve i et enkelt fag.

• Ungdomsskolen i Hindegade er for dig, der 
for nyligt er kommet til Danmark eller har 
gået i en M3-klasse i folkeskolen.

Kontakt din UU-vejleder eller ungdomsskolen 
for yderligere information og for høre om du 
kan bruge tilbuddene.

SÆRLIGE 10. KLASSEFORLØB I UNGDOMS-
SKOLEN

UNGDOMSSKOLEN

KONTAKT
Københavns Kommunes 
Ungdomsskole
Fredericiagade 39, 4. sal
1310 København K

Se mere på:
www.ungdomsskolen.kk.dk
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- et godt valg hvis du har brug for at styrke dig fagligt, personligt og socialt, og hvis du har brug 
for et skoleår på en anderledes måde.

BYHØJSKOLEN

Designklassen arbejder med design af  tøj, smyk-
ker, skindtasker og mindre brugsgenstande i træ 
og andre materialer. Undervejs lærer du hele 
processen at kende, så din idé bliver til virkelig-
hed i et færdigt produkt.

Vi arbejder med at udarbejde arbejdstegninger, 
med mønsterfremstilling, syteknik, tekstiltryk og 
smykker. Vi hækler og strikker efter interesse og 
laver udstillinger med egne værker. Timer med 
bevægelse, leg eller yoga er også en del af  un-
dervisningen.

METODER OG STUDIETEKNIKKER
Vi arbejder med metoder og studieteknikker 
som du kan bruge i andre fag og i din videre 
uddannelse.

DU LÆRER
• et håndværk
• at afklare, om du skal fortsætte i en uddan-

nelse, hvor du skal bruge dine hænder
• at beskrive og følge en arbejdsgang
• at arbejde selvstændigt og kreativt
• at se synlige og brugbare produkter af  din 

arbejdsindsats
• at fremlægge et produkt og arbejdsproces-

ser for andre.

Sådan er undervisningen tilrettelagt:
• du begynder med at lære de grundlæggende 

teknikker
• du arbejder med forskellige temaer, der bli-

ver afsluttet med et produkt, f.eks. en hætte-
trøje, en skindtaske eller et smykke.

Du går til eksamen i design.

DESIGN

På Byhøjskolen kan du vælge mellem flere klas-
ser:

• tre kreative klasser: Design, Musik eller 
Kunst. Du har også fagene dansk, matema-
tik og engelsk - disse fag er niveaudelte. 

• Flere basisklasser med fagene dansk, ma-
tematik, engelsk, Uddannelse og Job samt 
tema/valgfag. Der vil være nogle klasser 
forbeholdt unge med autisme, heraf  en der 
er gymnasieforberedende.

Byhøjskolen lægger vægt på, at alle unge trives  
og føler sig trygge, og at alle er en del af   
fællesskabet. Byhøjskolen er for dig, der har  
behov for at udvikle dig fagligt, socialt og  
personligt i et roligt og trygt miljø. Klasserne 
er små, og du er i tæt kontakt med lærere og  
vejleder.

I foråret er der en studietur.

UNGDOMSSKOLEN
Byhøjskolen

KONTAKT
Byhøjskolen
Kapelvej 44
2200 København N
3539 4818
byhoejskolen@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Ulla-Britt Bristell 
6037 9619
ubb@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Sara Kølsen Moshage 
2011 9002
es6m@buf.kk.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

OPTAGELSE
Der er særlige betingelser for 
optagelse (visitation). Tal med din 
UU-vejleder for nærmere info.

INFORMATIONSMØDE 
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 17.00
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KUNST
I Kunstklassen arbejder vi blandt andet med  
tegning, akryl – og akvarelmaleri, skulptur, tryk 
og objektkunst. Vi veksler mellem teori og prak-
sis.

Den teoretiske del af  undervisningen består af  
kunsthistorie, billedanalyse og besøg på kunst-
museer og gallerier. 

Den praktiske del af  undervisningen består i 
fremstillingen af  egne kunstværker. Som oftest 
kombinerer vi teori og praksis ved at kunst- 
opgaverne tager udgangspunkt i de udstillinger, 
vi ser og de kunsthistoriske perioder, vi gennem-
går. 

Vi arbejder også emneorienteret. Emnerne 
spænder vidt og varierer fra skoleår til skoleår, 
så der f.eks. kan være tale om ekspressionistisk 
maleri, kranier og skelet eller et selvportræt.

DU LÆRER
• en masse teknik og bliver god til at beherske 

forskellige kunstmaterialer
• at kommunikere visuelt
• at forstå og løse stillede opgaver samt at 

strukturere tid i forhold til opgaven
• at sætte egne mål og arbejde struktureret 

med at nå dem
• at blive afklaret i forhold til dit eget person-

lige billedudtryk. Desuden bliver du klogere 
på hvilken rolle kunst skal spille for dig i 
fremtiden.

Du går til eksamen i kunst.

UNGDOMSSKOLEN
Byhøjskolen

KONTAKT
Byhøjskolen
Kapelvej 44
2200 København N
3539 4818
byhoejskolen@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Ulla-Britt Bristell 
6037 9619
ubb@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Sara Kølsen Moshage 
2011 9002
es6m@buf.kk.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

OPTAGELSE
Der er særlige betingelser for 
optagelse (visitation). Tal med din 
UU-vejleder for nærmere info.

INFORMATIONSMØDE 
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 17.00
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I musikklassen bliver du en del af  et band. Der 
er fokus på sammenspil, og du vil få kendskab 
til de forskellige instrumenter. Vi arbejder med 
teori, hørelære, rytmisk forståelse og musik- 
historie.

I løbet af  skoleåret optræder musiklinjen til for-
skellige arrangementer, og der er mulighed for 
studieindspilning af  andres og egne komposi- 
tioner.

METODER OG STUDIETEKNIKKER
Vi arbejder med metoder og studieteknikker, 
som du kan bruge i andre fag og i din videre 
uddannelse.

DU LÆRER
• at samarbejde med andre
• at være ansvarlig i processer fra start til fær-

digt produkt
• at kombinere teori og praksis
• at performe og kommunikere foran publi-

kum

UNDERVISNINGEN
Klassen er typisk samlet i klasselokalet om teori  
og musikhistorie for derefter at arbejde med  
materialet som band eller i mindre grupper

Du går både til teoretisk og praktisk prøve i  
musik.

MUSIK

UNGDOMSSKOLEN
Byhøjskolen

KONTAKT
Byhøjskolen
Kapelvej 44
2200 København N
3539 4818
byhoejskolen@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Ulla-Britt Bristell 
6037 9619
ubb@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Sara Kølsen Moshage 
2011 9002
es6m@buf.kk.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

OPTAGELSE
Der er særlige betingelser for 
optagelse (visitation). Tal med din 
UU-vejleder for nærmere info.

INFORMATIONSMØDE 
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 17.00
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I Basisklasserne er trivsel og motivation i  
centrum. Man skal have det godt for at kunne 
lære noget. Så vi lægger vægt på ro, tryghed og 
gensidig respekt. 

I Basisklasserne tager lærerne hensyn til, hvor 
du er fagligt, og hvilke personlige udfordringer 
du har. 

I fagene bliver der undervist på forskellige må-
der og på forskellige niveauer, så du kan få de 
udfordringer, du har behov for.

DU FÅR 
• styrket dine kompetencer i dansk, engelsk 

og matematik.
• lært at indgå i samarbejde med andre.
• redskaber til at være sammen med andre og 

til hvordan du får et bedre selvværd.
• strategier til at kunne klare dig i videre  

uddannelse.
• I faget Uddannelse og Job arbejder du med  

afklaring af  dine fremtidsmuligheder, kom-
petencer og interesser. Det gør vi med hen-
blik på at du senere skal i job eller uddannel-
se. Vi arbejder med uddannelser, jobtyper 
og emner i medborgerskab.

• I tematimerne arbejdes der med tværgående  
temaer med udgangspunkt i elevernes be-
hov og interesser. Der vil blive udbudt valg-
fag. 

Du går til eksamen i faget Uddannelse og Job.

BYHØJSKOLENS BASISKLASSER

UNGDOMSSKOLEN
Byhøjskolen

KONTAKT
Byhøjskolen
Kapelvej 44
2200 København N
3539 4818
byhoejskolen@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Ulla-Britt Bristell 
6037 9619
ubb@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Sara Kølsen Moshage 
2011 9002
es6m@buf.kk.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

OPTAGELSE
Der er særlige betingelser for 
optagelse (visitation). Tal med din 
UU-vejleder for nærmere info.

INFORMATIONSMØDE 
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 17.00
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UNGDOMSSKOLEN
Dagkursus

OM SKOLEN
Dagkursus er for dig, der har brug for at udvikle  
dig personligt og forbedre dit faglige niveau for 
at kunne tage 9. eller 10. klasse afgangsprøven. 

Vi har fokus på, at du som elev føler dig tryg 
og får den hjælp, der skal til, for at du kan nå 
dine mål. Det betyder bl.a. at vi har små klasser 
med max. 16 elever og at du kan lære tingene i 
dit eget tempo, på din egen måde. 

FAGLIGT
Målet er, at du afslutter dit forløb med folke-
skolens prøver i dansk, engelsk og matematik. 
Da fagligheden er i fokus, søger vi at styrke din 
deltagelse i læringsprocessen ved at tage hen-
syn til, hvordan du lærer bedst.  Der anvendes 
digitale læremidler i undervisningen og kom-
penserende IT-hjælpemidler. 

Desuden indeholder et forløb på Dagkursus:  
• Obligatorisk Selvvalgt Opgave
• Brobygning
• Erhvervspraktik
• Uddannelsesbesøg
• Uddannelse og Job
• Life Skills

PERSONLIGT
På Dagkursus har vi fokus på relationsarbejdet, 
og vi forventer derfor, at du er åben omkring at 
møde nye mennesker, og at du deltager aktivt 
i alle skolens planlagte aktiviteter. Vi har fokus 
på trivsel og fremmøde og prioriterer tæt sam-
arbejde mellem skole og hjem.

På Dagkursus er der en øget vejledningsindsats 
med fast vejleder på skolen.

SOCIALT
Det er vigtigt, at du som elev føler dig tryg og 
får den hjælp, der skal til for at du kan nå dine 
mål. Det er en lille skole med op til 48 elever, 
og der er to faste lærere tilknyttet hver klasse. 
Desuden er der gratis morgenmad hver dag.

Dagkursus har adresse i Valby på Hotel og Re-
staurantskolen – tæt på bus og tog

KONTAKT
Dagkursus
Vigerslev 18, Opgang A
2500 Valby
dagkursus@ungdomsskolen.kk.dk

Vejleder Anne Mette Bøjer
2113 8211
mb@ungdomsskolen.kk.dk

STARTDATO
Mandag d. 13. august 2018

OPTAGELSE
Der er særlige betingelser for 
optagelse (visitation). Tal med din 
UU-vejleder for nærmere info.

INFORMATIONSMØDE 
Der er altid mulighed for at besøge 
skolen ved at lave en aftale med sko-
lens vejleder

DAGKURSUS


