Herunder ser du hvilke spændende LINJER og
TILVALGSFAG
du kan vælge i 10. klasse i
skoleåret 2018/19

INNOVATIV LINJE
For dig som drømmer om at starte din egen virksomhed eller som er nysgerrig på, hvilket erhverv
der mon er det rigtige for dig. På denne linje vil du arbejde praktisk med arbejdsmarkedet,
desuden vil du arbejde med dine egne kompetencer, både på det personlige og sociale område.
Året er delt op i 4 perioder:
Periode 1
August til oktober undersøger vi, hvad man skal vide for at starte en butik/virksomhed op f. eks
Budget, regnskab, dekoration, skilteskrivning, reklame, produktudvikling og marketing. Vi gør det
virkeligt.
Periode 2
November til jul fremstiller vi ting/produkter/ genbrug til brugbart til salg i evt. jule Bazar. Du er
selv med til at vælge, hvad dit bidrag skal være.
Periode 3
Januar til vinterferien i uge 7 skal du finde frem til den uddannelse, hvordan du skal flytte
hjemmefra på et tidspunkt og det job, som er det bedste for dig. I timerne skal du planlægge
forløbet og arbejde på et produkt, som er et led i dit OSO-projekt (projektopgave i 10. klasse).
Periode 4
Fra uge 7 til påskeferie midt april udarbejder du dit helt eget projekt fra ide til færdigt produkt.
På denne linje er undervisningen både praktisk og teoretisk, så er du mere til at arbejde med
hænderne, så er linjen lige noget for dig. Praktik og virksomhedsbesøg er en væsentlig del af
linjen.

EUD10-LINJEN
Er for dig, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Du skal være motiveret til
øget brobygning, som fylder 1/3 af dit 10. Klasses skoleår. Du skal være indstillet på at arbejde
med det faglige, når du er i skole.
Undervisningen i dansk, engelsk og matematik vil være tilpasset dit faglige niveau,
og undervisningen vil være mere praktisk og anvendelsesorienteret.
Du vil komme til at arbejde med kompetencer, der er vigtige for at klare dig godt både på en
uddannelse og i livet. Fx
- Blive bedre til at takle udfordringer
- At samarbejde godt med andre om både boglige og praktiske opgaver
- Søge viden om uddannelser og arbejdspladser
- Finde en praktikplads, skrive en ansøgning og præsentere dig selv

På EUD10-linjen får du
- Udvidet brobygning til forskellige erhvervsuddannelser, 30 % af dit skoleår.
- 10. klasses afgangsprøve

INTERNATIONAL LINJE
På denne linje får du gode muligheder for at arbejde på et højt fagligt niveau og udvide dit
kendskab til andre kulturer og internationale forhold.
Du skal have
 Nysgerrighed og interesse for noget nyt og anderledes
 Lyst til at lære og arbejde med sprog – engelsk og måske også tysk
 Mod på at øve dig i præsentationsteknik og personlig fremtræden
Du vil lære om andre landes skikke, mad, kultur, historie, geografi, økonomi, politik,
samfundsforhold, traditioner og vaner. Vi vil få besøg af gæstelærere, som giver os input, samt
samarbejde med eleverne på den internationale læreruddannelse.
Du vil lære at bruge sprog som en naturlig måde at kommunikere med andre på f.eks. gennem
Skype-konferencer med elever i andre lande.
Du vil også udvikle dine IT-kundskaber og lære at arbejde med elektroniske præsentationer.

SPORTS- OG OUTDOORLINJEN
Sport- & Outdoor-linjen er for dig, som ønsker en skoleuge med et højt fysisk aktivitetsniveau. Vi
optager engagerede elever, som har mod på at deltage i undervisningen – også når det er noget,
du ikke lige havde forestillet dig selv være med til.
Når vi ikke er udendørs eller har aftaler ud af huset, er vi indendørs hvor vi laver forskellige kendte
- og måske ukendte – sportsrelaterede aktiviteter.
Vi samarbejder med lokale idrætsforeninger, så du får mulighed for at lære en masse om dig selv
og kroppens fysik, når vi skal udforske alt fra boksning over sejlads til folkedans.
Outdoordelen fylder ikke meget på linjen, men vi gør dog en dyd ud af at have mindst én udendørs
overnatning, hvor det hele er lidt primitivt.
Vi vil i løbet af skoleåret deltage i forskellige arrangementer, så du skal være frisk på, at vi
indimellem omlægger undervisningen til efter den normale skoletid.
På linjen får du mulighed for at have indflydelse på hvad, vi skal lave – vi spørger jer tidligt på året,
hvilke ønsker og idéer, I har.
I foråret 2019 deltager vi i GåsetårnsMarathon, hvor man kan løbe alt lige fra 5 km til en
marathon. Vi løbetræner derfor ugentligt. Når løbetræning bliver grebet rigtigt an, fungerer og
virker det helt som en holdsport, hvor man er afhængig af og hjælper hinanden, så lad dig ikke
afskrække, hvis du lige nu synes at det er kedeligt at løbe – det er det ikke.
Vi inddrager forskellige idrætsteorier løbende i undervisningen.
Så spænd cykelhjelmen, træk svedbåndet op over øjnene, snør løbeskoene og spring med på
vognen.

KREATIV- OG MEDIELINJEN
Kunne du tænke dig at arbejde eksperimenterende og kreativt, på en ny og spændende måde?

På den kreative del vil du komme til at arbejde med forskellige udtryk.
Emnerne vi vil fordybe os i, kan derfor være: graffiti, animation, tegning maling, foto og kollage.
Vi kommer til at arbejde med forskellige materialer og teknikker, og du vil i timerne blive
præsenteret for forskellige kunstnere og deres værker, som inspiration og forståelse for jeres egne
udtryk/jeres eget arbejde/værker.

På mediedelen arbejder vi med at lave film og nyhedsindslag for og om 10. klasse - vi er skolens
journalister. Det er os, der leverer nyheder og underholdning og vores produkter kommer på
skolens hjemmeside/blog/Facebook og bliver en del af skolens ansigt udadtil.
Vi skal bl.a. lære at arbejde med Power Point, Prezi, Keynote m.m., og vi skal blive rigtig skarpe til
at kommentere, diskutere, analysere og anmelde film og TV.
Vi skal lave film! Du lærer alle de grundlæggende ting i en filmproduktion: du vil lære at formidle
dit budskab, fotobehandling, lyd, at lave reklamefilm og evt. din egen hjemmeside/blog.
Undervisningen vil veksle mellem kurser og projekter.
Der kræves ingen forudgående kundskaber, blot en god fantasi, interesse og en lyst til at
eksperimentere med dig selv i relation til dine omgivelser.
Eleverne på linjen siger:
”Det er fedt at få lov til at udforske ens kunstneriske sider og få lov til at ’tale’ i et andet sprog”
”Det skaber et fedt sammenhold, når man får lov til at arbejde på denne måde”
”Det har været sjovt at lave film, klippe den og så se resultatet”
”Det har været spændende at prøve andre ting – end det man kan i forvejen”

FOOD10
10.klasse og GF1 på ét skoleår
- i samarbejde med ZBC i Vordingborg
Adgangskrav: Du skal have 2 i gennemsnit i dansk og matematik og være erklæret
uddannelsesparat både fagligt, personligt og socialt. Skulle du ikke have opnået dette, kan du
komme til en optagelsesprøve og en samtale.

På FOOD10 arbejder vi med mad ud fra et professionelt udgangspunkt. Du får her muligheden for
at tage en 10. klasse og samtidig et grundforløb (GF 1) på Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Via praktisk arbejde i køkken og bageri, lærer du om de forskellige tilberedningsmetoder og
teknikker, der bruges i et professionelt køkken.
Du har teori om varekundskab, dyrenes anatomi og anvendelse, samt sæsoner for grønsager. I
hygiejne lærer du om personlig hygiejne, egenkontrol i virksomheder og varemodtagelse.
Tjenerens opgaver i restauranten med menuplanlægning og servicering indgår også i forløbet. Du
får desuden afprøvet din undervisning i praksis, når vi fremstiller og serverer mad til blandt andet
nogle af 10. klasses arrangementer. Du får på den måde afprøvet din viden og kompetencer i
køkkenet overfor ”rigtige” gæster.

TECH10
10.klasse og GF1 på ét skoleår
- i samarbejde med ZBC i Vordingborg
Adgangskrav: Du skal have 02 i gennemsnit i dansk og matematik og være erklæret
uddannelsesparat både fagligt, personligt og socialt. Skulle du ikke have opnået dette, kan du
komme til en optagelsesprøve og en samtale.
På TECH10 får du muligheden for at tage en 10. klasse og samtidig et grundforløb (GF 1) på
Teknologi, byggeri og transport
Målet med TECH10-linjen er at give dig en forståelse for hardware, programmering og IT generelt.
Linjen vil hjælpe dig, der senere ønsker at gå på data og kommunikationsuddannelsen (EUD/EUX)
eller htx.
Via praktisk arbejde med Ardunio, Raspberry Pi og 3D-print, opnår du en forståelse for hardware
og styringen af hardware. Projekterne på linjen er tværfaglige og vil indeholde elementer af
matematik og fysik.
I programmering arbejder vi med C#, du vil få en grundlæggende forståelse for programmering og
programmeringssprog. Du vil gennem hele forløbet arbejde med udviklingen af et spil - dette gør
vi i programmet Unity.
I forløbet vil du også arbejde med datakommunikation, opsætning af mindre netværk (kablede og
trådløse) samt cybersecurity.
Linjen kræver ikke, at du har kendskab til hardware eller, at du har prøvet at programmere før, du
skal blot have lysten til at arbejde med en masse forskellige teknologier.

Tilvalgsfag og fag i fritidsundervisningen
Tysk og fysik - er tilbudsfag i 10. Klasse og vælges ved indmeldelse.
I fysik vil vi tilstræbe også at gøre undervisningen praktisk og interessant og
arbejde med spændende hverdagseksperimenter.
I tysk vil vi lave andet end tørre verber, tysk skal bruges og derfor vil vi også tage
på udflugt syd for grænsen!
Der er mulighed for at gå til afgangsprøve i begge fag. Vores tilbudsfag er
fortsætterfag. Det betyder, at du kun kan vælge tysk og fysik, hvis du allerede har
haft fagene i 7.-9. klasse.
Andre fag i Vordingborg Ungdomsskole
Da 10. Klasse er en del af Vordingborg Ungdomsskole tilbyder vi en bred vifte af
andre tilbudsfag i samarbejde med fritidsundervisningen. Her er både mulighed
for at lære mere i de boglige fag, men også for at lære inden for kreative fag. Se
www.ungdomsskolen.org for mere info.

Fag tilbudt under fritidsundervisningen vil blive udbudt efter skolestart.

