10. klasse
i Aarhus Kommune 2022/2023

Et udviklende skoleår
- starten på noget nyt – selvstændighed og tryghed på en gang

Den kommunale 10. klasse er et gratis tilbud til dig, der har brug for et år, hvor det
er dig og din uddannelse, der er i fokus. På Aarhus Kommunes 10. klassecentre og
på EUD10 vil du møde professionelle lærere og vejledere, som sammen med dig
sætter din faglige og personlige udvikling i fokus. Du vil i tæt samarbejde med din
kontaktlærer og vejleder blive sporet ind på dit uddannelsesvalg, og det vil øge din
parathed til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
I 10. klasse bliver der taget udgangspunkt i dine faglige færdigheder og interesser.
Her er der en perfekt mulighed for at kunne blomstre og få noget godt ud af det
sidste år i folkeskolen. I 10. klasse får du mulighed for at få en ny rolle i den klasse
du kommer i.
Dine lærere vil hjælpe dig til at få øget din selvtillid, som du kan bruge, når du skal
videre i uddannelsessystemet.
For at det kan lade sig gøre, forventer vi, at du møder skolen og kammeraterne med
en positiv indstilling og en god vilje til at gøre en indsats. Derudover forventes det,
at du er klar til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt.
Du har flere spændende muligheder, når du vælger 10. klasse i Aarhus Kommune.
Før du begynder i 10. klasse, skal du beslutte dig for én ud af tre studieretninger,
som du kan læse mere om i denne brochure.
Uanset hvad du vælger, vil du få et målrettet undervisningsforløb, der er et godt
afsæt til din ungdomsuddannelse og som samtidig giver dig adgang til en bred vifte
af ungdomsuddannelser.
På www.aarhus.dk/10.-klasse kan du læse mere om 10. klassetilbuddet og dine
forskellige muligheder.
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På de følgende sider kan du finde mere information om 10. klasse i Aarhus Kommune.
Undervisningen foregår på et 10. klassecenter eller på en erhvervsskole.
Du vil hovedsageligt komme til at gå i skole med elever fra Aarhus Kommune samt
enkelte, som kommer fra andre kommuner.
I Aarhus har vi tre 10. klassecentre og fire erhvervsuddannelser, der tilbyder undervisningsforløb for 10. klasseelever.
Uddannelse er afgørende for at kunne tage del i arbejds- og samfundslivet. Derfor er
der i disse år meget fokus på, at man skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
10. klasse er for dig, der har brug for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring.
Du får tilbudt et spændende og lærerigt skoleår, hvor du møder nye kammerater og
lærere. Når du vælger de fag, der passer til dine forudsætninger og behov, bliver du
bedst muligt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
I 10. klasse er der både plads til unge med særlig flair og interesse for praktisk
arbejde og unge med fokus på det mere boglige.
Vi tilbyder 10. klasselinjer, der afspejler den mangfoldighed og forskellighed, der
kendetegner byens unge.
Det er vigtigt, at du bruger tid på at indsamle informationer og tænke tingene godt
igennem, før du træffer dine valg. 10. klasse er for dig hvis du er enige med nedenstående udsagn:
9
9
9
9
9

Jeg vil gerne blive bedre til fagene og udvikle mig personligt
Jeg vil deltage aktivt i undervisningen
Jeg vil gerne komme i skole og møder til tiden
Jeg vil gerne møde nye venner og være med til at skabe et godt studiemiljø
Jeg vil gerne yde en indsats for at komme ind på min drømmeuddannelse

Samarbejde med
ungdomsuddannelserne

Faglig og personlig
udvikling og udfordring
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10. klassecentrene i Aarhus
Vi har tilrettelagt vores 10. klassetilbud så du får den bedst mulige start på din
videre uddannelse.
Gennem faglige udfordringer og succesoplevelser er 10. klasse dit springbræt til
uddannelse og beskæftigelse.
Uanset hvilket 10. klassetilbud, du vælger, er undervisningen og skolehverdagen
tilrettelagt, så du møder faglige udfordringer i trygge og udviklende ungdomsmiljøer.
Vi har meget klare målsætninger for dit år i 10. klasse:
• At du forbedrer dine faglige kundskaber
• At du bliver mere afklaret med hensyn til dit valg af ungdomsuddannelse
Alle 10. klassecentre tilbyder en faglig screening af alle elever så du får den undervisning, der passer lige til dig og tager udgangspunkt i dine styrker og udviklingspotentialer.
Derfor er det vigtigt, at du:
• Møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling og vilje til at gøre en
indsats
• Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt
• Deltager aktivt og engageret i skolens undervisning og aktiviteter
Kontakt din UU- vejleder, hvis du vil vide mere om mulighederne i 10. klasse.
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Uddannelsesplanen
Uddannelsesplanen danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, så du
både fagligt og personligt opnår det bedste resultat af 10. klasse og får en god
overgang til en ungdomsuddannelse.
Derfor er det vigtigt, at du tydeligt beskriver i din uddannelsesplan, hvad du vil opnå
med 10. klasseskoleåret.
Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del.
Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave og
obligatorisk brobygning.
Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter samt frivillig
brobygning til forskellige ungdomsuddannelser.
I det følgende ser du en oversigt over linjer, du kan vælge imellem i det kommunale
10. klassetilbud i skoleåret 2022/2023.
Vær opmærksom på, at en linje kan risikere ikke at blive oprettet, hvis elevsøgningen
er for lille.
På 10. klassecentrenes hjemmesider kan du læse mere om dine valgmuligheder.
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EUD10
EUD10 er en erhvervsrettet linje, som sætter dig og dine muligheder i centrum.
Når du træder ind ad døren, bliver du en del af dagligdagen på en erhvervsskole.
Her har du en tryg base i et klassefællesskab, men samtidig er du tæt på de elever,
der allerede er i gang med en uddannelse.
Det giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, mens du har blikket
rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stærkere og mere moden, og samtidig finder
du ud af, om Aarhus Tech, SOSU Aarhus, Jordbrugets UddannelsesCenter eller
Aarhus Business College senere kunne være noget for dig.
I EUD10 er der tæt sammenhæng mellem det, du lærer i klasseværelset, og det du
lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaringen viser, at du automatisk får lyst til at lære
mere, når du får lov til at prøve tingene af i praksis.

afklaringsproces og udfordret til at blive så dygtig som muligt. Vi screener dit faglige
niveau ved skolestart. På den måde kan vi tilrette undervisningen bedst muligt, så
den passer til netop dig.
EUD10 er for dig, der kan se en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk
fordybelse. For dig, der vil have tid til at blive afklaret gennem et ekstra og anderledes skoleår hjemme i Aarhus. For dig, der gerne vil opleve erhvervsskolerne, før du
vælger en ungdomsuddannelse, og for dig, der deltager aktivt, arbejder målrettet og
bidrager konstruktivt til studiemiljøet.

Læs mere om EUD10 på:
www.eud10aarhus.dk

De fire erhvervsskoler i Aarhus er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det
bedste fra vores verden. Vi har tilsammen flere hundrede års erfaring i at uddanne
unge i et tæt samarbejde med erhvervslivet og med fokus på virkelighedsnær
undervisning.
Du kan bruge EUD10 som forberedelse til en erhvervsuddannelse.
Det er en stor fordel, at du allerede kender skolen og fagene. Du får mulighed for at
forbedre dig i grundfagene, og du kan også bruge året på at blive klar til den er- erhvervsfaglige studentereksamen EUX. Erhvervsskolerne står klar til at modtage dig i
et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du i samarbejde med UU løbende
tilbydes vejledning. Du bliver støttet i din personlige og faglige udviklings- og
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Om uddannelsen
Uddannelsesparathed
En uddannelsesparathedsvurdering er en løbende proces. Derfor arbejdes der videre
med dette i 10. klasse med skolen og din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere
herom i starten af 10. klasse.
Obligatoriske fag
Dansk, matematik og engelsk.
Tilbudsfag
Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det enkelte 10. klassecenter eller erhvervsskole.
Obligatorisk selvvalgt opgave
I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven skal have
udgangspunkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og/
eller en karakter.

Prøve
Ved afslutningen af 10. klasse kan du tilmelde dig 10. klasseprøven (FP10).
Der er mulighed for at aflægge alle 10. klasseprøverne eller aflægge 10. klasseprøver
i udvalgte fag.
Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. klasseprøver i et eller
flere fag og kombinerer det med en eller flere af FP9-prøverne i andre fag.
Vejledning
Der er en UU-vejleder tilknyttet alle 10. klasseskolerne. UU-vejlederen kan give dig
råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til dit videre uddannelsesforløb.
Din uddannelsesplan skal være præcis og udførlig, da den bruges i forbindelse med
optagelse til 10. klasse.

Brobygning
Du skal i løbet af 10. klasseforløbet deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne.
Formålet med brobygningen er, at du får styrket dit kendskab til de forskellige
muligheder for videre uddannelse efter 10. klasse.
Du får mulighed for at opleve hverdagen på en ungdomsuddannelse og møde både
elever og lærere, der kan fortælle om uddannelserne.
Din UU-vejleder vil orientere dig om dine muligheder i starten af 10. klasse.
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ESAA
ESAA (Elite sports akademi aarhus)
Kombinér træning med uddannelse Har du et særligt idrætstalent, kan du kombinere træning og 10. klasse på Rundhøjskolen. Rundhøjskolen er idrætsskole og tilbyder
i tæt samarbejde med ESAA talentfulde sportsudøvere optimale muligheder for at
kombinere sport med skolegang.
Som ESAA-elev har du mulighed for at morgentræne i din klub to gange om ugen.
Dyrker du en idrætsgren, som ikke tilbyder disciplinspecifik morgentræning, kan du
sagtens være en del af ESAA alligevel.
For at blive optaget som ESAA-elev i 10. klasse skal du bruge en sportslig anbefaling
fra din klub og søge om godkendelse.
Du modtager svar fra ESAA pr. mail i midten af februar. Herefter skal du senest 1.
marts 2020 søge optagelse i 10. klasse på Rundhøjskolen og vælge ’Idrætstalentklasse’ under ’Vælg andre fag’.
Læs mere om ESAA på:
www.rundhoejskolen.dk
www.esaa.dk (10. klassetilbud i Aarhus)
Informationsmøde om ESAA
ESAA holder informationsmøde for elever, der ønsker at gå i ESAA i 8., 9. og 10. klasse.
Informationsmødet finder sted:
Sportens Hus (Ceres Park & Arena), Stadion Allé 74, 8000 Aarhus C.
Kræver tilmelding (på www.esaa.dk)
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10. klassetilbuddenes hjemmesider
Hold dig orienteret på skolernes hjemmesider omkring informationer. Her vil du
også kunne se informationsvideoer om de tilbud, skolerne har.
På 10. klassecentrenes hjemmesider er der links til korte præsentationsvideoer
De kommunale 10. klassetilbud i Aarhus Kommune
Uanset hvilket 10. klassetilbud du vælger, skal du huske på, at det hele kan føre til
den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for lige netop dig.
Alle 10. klassetilbud er målrettet videre forløb på en ungdomsuddannelse uanset om
det er en erhvervsuddannelse, alment gymnasium, HHX, HTX eller HF.
Links til 10. klassecentrenes hjemmesider:

Privatskoler
Der er fire privatskoler i Aarhus, der tilbyder 10. klasse. Der er ikke noget ansøgningsskema til privatskolerne. Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende
dig direkte til skolen.
Links til Privatskolernes hjemmesider:
N. Kochs skole:
www.kochs.dk
(klik på undermenuen kochs10 i øverste linje)
Laursens realskole:
www.laureal.dk

Rundhøjskolen:
www.rundhoejskolen.dk

Rudolf Steiner skolen i Aarhus:
www.steinerskolen-aarhus.dk

Tranbjergskolen:
www.tranbjergskolen.dk

Skt. Knudsskole:
www.sktknudsskole.dk/10.klasse

Vestergårdsskolen:
www.vestergaardsskolen.dk
EUD10:
www.eud10aarhus.dk
- Aarhus tech
- Jordbrugets uddannelsescenter
- Aarhus business college
- Sosu Aarhus
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Hårup

Skødstrup

Nord

Bakkegård

Virup

1. Vestergårdsskolen

Elsted
Elev

Skæring

Lystrup

Lisbjerg

Sølyst
Ellevang

Risskov

Tilst

Vest

Skovvang
Katrinebjerg

Hasle
Skjoldhøj

Øst

Ellekær

Samsøgade
Gammelgaard
Sødal

Næshøj

Højvang

Sydvest

3. Tranbjergskolen
4. Laursens Realskole
5. Rudolf Steiner-Skolen

Møllevang

Tovshøj
Engdal

2. Rundhøjskolen

Strand

Vorrevang

Sabro-Korsvej

Her finder du
10. klasse-tilbuddene

Åby

Læssøesgade

Frederiksbjerg
Vestergaard
Rosenvang
Rundhøj

Holme

7. Skt Knuds Skole
8. AARHUS TECH

Viby
Søndervang

6. N. Kochs Skole

Kragelund

Bavnehøj
Skåde

9. Aarhus Business College

Tranbjerg

10. SOSU Aarhus
Mårslet

Syd
Beder

Solbjerg

11. Jordbrugets Uddannelsescenter

Malling
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Vestergårdsskolen
Nordbyvej 25, 8260 Viby J
Telefon: 87 13 99 00
Mail: ves@mbu.aarhus.dk
www.vestergaardsskolen.dk
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Rundhøjskolen
Holmevej 200, 8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 85 50
Mail: run@mbu.aarhus.dk
www.rundhoejskolen.dk
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Tranbjergskolen
Grønløkke Allé 9, 8310 Tranbjerg J.
Telefon: 87 13 87 40
Mail: tra@mbu.aarhus.dk
www.tranbjergskolen.dk
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EUD10
Sønderhøj 28, 8260 Viby J.
Telefon: 89 36 37 00
Mail: daoe@aabc.dk
www.eud10aarhus.dk
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