PRAKTISK INFO

• Ud over 10 kl. prøven får du afklaret om en
fremtid som faglig ekspert er noget for dig.
•D
 U får en personlig afklaring via samtaler med
kontaktlærer og et tæt samarbejde mellem
10. klasse og erhvervsskolerne
• DU får en uddannelsesmæssig afklaring
gennem vejledning og erfaring fra forskellige
uddannelser
• DU får en faglig afklaring via obligatoriske fag
og valgfag, der understøtter dine uddannelsesønske
•D
 U får et spændende og meget varieret skoleår
med fokus på udvikling
Vores forventninger til DIG
•D
 U møder hver dag og til tiden
• DU deltager aktivt og engageret i din
uddannelse
•D
 U bidrager til at
skabe et godt
ungdomsmiljø
EUD 10
•D
 U er en god
ER STARTEN PÅ ET
kammerat og
LIV SOM FAGLIG
deltager i
EKSPERT
fællesskabet

EUD 10
ET FEDT, LÆRERIGT
OG UDFORDRENDE
ÅR TÆT PÅ
ERHVERVSLIVET

Hvis du vil i EUD 10 skal du tilmelde dig på
www.optagelse.dk senest 1. marts 2015.

ÅBENT HUS
Tirsdag den 26. januar 2016 fra kl. 17.00 til 19.00
afholdes åbent hus arrangement på skolen.
Her kan du se skolen, møde lærere og elever og
få indblik i, hvordan EUD 10 er organiseret.

EUD 10

BUSREGLER
Bor du i Svendborg Kommune, og har du mere
end 9 km til 10. Klassecenteret, er det muligt at
få et gratis bus- og togkort.

- din vej til en
erhvervsfaglig
uddannelse

ERHVERVSLIVET IND I SKOLEN
SKOLEN UD I ERHVERVSLIVET

Buskort skal søges via borger.dk

Åbent hus: Torsdag den 26. januar kl. 17-19
DU får
undervisning af
dygtige lærere fra
erhvervsskolerne og
10. klassecentret

ADRESSE

10. Klasse Centeret
Gyldenbjergsvej 31
5700 Svendborg
Besøg Nymarkskolens hjemmeside:
www.nymarkskolen@svendborg.dk

DU bliver
dygtigere til
dansk og
matematik

Besøg Social– og Sundhedsskolen Fyns hjemmeside:
www.sosufyn.dk
Besøg Svendborg Erhvervsskoles hjemmeside:
www.svend-es.dk

svb 3175

HVORFOR VÆLGE EUD10

Har du spørgsmål vedrørende EUD10, kan du
henvende dig til UU-vejlederen på din egen
skole. Du er også meget velkommen til at
kontakte 10. Klasse Centeret på tlf.: 62 23 62 00
eller Charlotte Løkke på 51 54 58 77.

Du besøger
virksomheder
og møder dit
fremtidige job i
virkeligheden

EUD10 er
starten på en
uddannelse, som
gør dig til ekspert
på et fagligt
område

SÅDAN GØR VI PÅ EUD10

SKOLEÅRETS OPBYGNING
EUD 10 består af 28 lektioner om ugen med
undervisning i folkeskolens fag og erhvervsrettet
undervisning.
EUD 10 består af 40 skoleuger, hvor der indgår
minimum 30% samarbejde med erhvervsskolerne.
Heraf er de 6 af ugerne som obligatorisk
brobygning på erhvervsuddannelserne.
Undervisningen foregår dels på 10. Klasse
Centeret og på erhvervsskolerne.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, værkstedsundervisning og virksomhedsbesøg, hvor vi bringer virkeligheden og jobbene
ind i undervisningen.
Undervisning og
fællesskab

Vi styrker DIG til at
vælge DIN vej i DIT
uddannelsesliv

Fælles oplevelser
• Introforløb - vi lærer hinanden at kende, og vi
går i gang med det faglige
• TEMA- og FAG-dage, med anderledes
udfordringer for DIG
• OSO - UU-vejlederen skaber sammen med
lærerne den bedste ramme for den obligatoriske
selvvalgte opgave. UU-vejlederne udfordrer DIG
på DIT valg af emne. UU er en aktiv medspiller
i forhold til, at EUD 10 er starten på DIN
ungdomsuddannelse
• Fællesarrangementer for alle elever
• Studieturen på 10. går enten til en storby
eller på adventure tur til Østrig med fokus på
kulturelle oplevelser og fællesskab
Fagene på 10. Klasse Centeret
• Dansk, matematik og engelsk
• ”Lær og træn” - en ugentlig lektion, hvor der
er tid til ekstra færdighedstræning og samtaler
med din kontaktlærer
• TRÆFA - timer til træning og faglig fordybelse
• Herudover skal du vælge min.
7 lektioner indenfor
disse fag:
Fagene på
erhvervsskolerne
• Fokusfag
(se nedenstående)
• Forskellige erhvervsfag
• Fysik/kemi
• Øvelser og
værkstedspraktik
• Tysk/fransk
• Praksis-/
virksomhedsbesøg

Sport, sundhed og sociale forhold, ud i naturen,
psykologi, ung i Svendborg/ung i DK, eksamensangst (mindfulness), lær arbejdsmarkedet at
kende/intro til læreplads, madlavning og
billedkunst og mange andre spændende fag.

DET NÅR DU PÅ EUD10
Du kan vælge imellem uddannelser der peger
frem mod meget forskellige livsbaner.
Du kan pejle ind på en fremtid der peger mod
at være faglig ekspert inden for
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport
Vil du f.eks.
• Arbejde med børns udvikling
• Bygge huse eller reparere biler
• Lave sund og spændende mad
• Yde pleje/omsorg og arbejde med genoptræning
• Arbejde i butik eller på kontor

