VALGSKEMA
For 10. klasse skoleåret 2019-20
Obligatoriske fag:

Lektioner

Sæt kryds

Dansk

7

x

Matematik

5

x

Engelsk

5

x

Fællestime

1

x

Obligatoriske fag i alt
Tilbudsfag hele året:

18
Lektioner

Fysik

2

Tysk (Fortsættelse fra 9. klasse)

4

Fransk (Fortsættelse fra 9. klasse)

2

Idræt

2

Samfundsfag

2

Naturfag

2

Historie

2

Kristendom/filosofi

2

Prøveforberedende fag (dan – mat – eng)

2

Erhvervsforberedende fag

6

Antal lektioner valgt

Sæt kryds

Halvårlige fag
(Efterår, aug. – dec. Vælg max. 2)

Lektioner

Fodbold

1

Madlavning

1

Psykologi og wellness

1

Krea/værksted

1

Indretning og design

1

Sæt kryds

Halvårlige fag
(Forår, jan. – jun. Væg max. 2)

Lektioner:

Musik

1

Sundhed og bevægelse

1

Flyt hjemmefra

1

Iværksætter

1

Fra jord til bord

1

Sæt kryds

Halvårlig fag
(oprettes begge halvår)
Førstehjælp

Lektioner

Sæt kryds

1

Kursusfag
(skoleårets start)
Hjælp, jeg er ordblind (Tæller ikke i ugentlig lektionstal)
Antal lektioner total
(Min. 28 lektioner)

Lektioner

Sæt kryds

BROBYGNING

Den obligatoriske brobygning udgør en uge (svarende til 21 timer), som alle
elever skal deltage i. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse
eller en erhversgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed.
Valg af retning foretages ved skoleårets start i samarbejde med lokal UU-vejleder.

eVejledning – om valg af uddannelse og erhverv

Har du generelle spørgsmål til uddannelse, kan du benytte eVejledning.
Der er åbent alle ugens dage for henvendelser.
70 22 22 07 - kontakt@evejledning.dk – www.evejledning.dk

10. KLASSECENTRET
Nordens Allé 56 · 9700 Brønderslev · Tlf. 99 45 48 58
10klc@99454545.dk
www.hedegaardsskolen-thiseskole.dk

10. KLASSECENTRET BRØNDERSLEV
Tilmelding til skoleåret 2019-2020

Navn:
By:
Bopælskommune:
CPR:
Mobil:
Mobil Far:

Mor:

Værge:

Nuværende skole og klasse:

For at tilrettelægge undervisningen bedst muligt og sikre dig en god start
på 10. klasse bedes du herunder sætte kryds, hvis:
Jeg er/har været tilknyttet skolepsykolog eller UngeCentret
Jeg benytter AppWriter på nuværende skole
Jeg har modtaget støtteundervisning i 8.-9. klasse
Jeg kan medbringe egen computer
Jeg tilmelder mig Centerturen og er indforstået med en egenbetaling på
op til 2500, hvor de 1000 kr. betales som depositum senest den 25/8 2019
Jeg ønsker ikke at deltage i Centerturen
Jeg må køre med i private biler til ture ud af huset
10. klasse må anvende situationsbilleder, hvor jeg er med på Facebooksiden og i informationsmateriale
Elevens underskrift
Forældre/værges underskrift

Husk af aflevere tilmeldingsskemaet til din skole senest den 1/3 2019

