BLIV ELEV – 10. KLASSECENTER VESTHIMMERLAND
Tilmelding på optagelse.dk

Du vil efterfølgende blive kontaktet af skolen
– hvor du og dine forældre vil blive inviteret til en indslusningssamtale

Gymnasieklasse
• Almene fag; dansk,
matematik, engelsk, fysik/
kemi, tysk, kontakttime
• Valgfag; Idræt, kreativ,
svømning, mountainbike,
film/medie, english
advanced, musik mm.
• Undervisning på STX, HTX,
HHX & HF
• Faglige udfordringer
• Studieparathed

MIX-klasse
• Grundfagene; dansk,
matematik, engelsk,
kontakttime, tysk/fysik/skills
• Valgfag; Idræt, kreativ,
svømning, mountainbike,
film/medie, english
advanced, musik mm.
• Undervisning både på
HEG og HF
• Uddannelsesafklaring og
løbende vejledning
• Skolerejse
• Kreativ uge, OSO mm.

• Skolerejse
• Kreativ uge, OSO mm.
• Løbende UU-vejledning

VENSKABER

EUD klasse
• Grundfagene; dansk,
matematik, engelsk,
kontakttime, bevægelse

• Fælles vejledning på
klasserne

FEDT
STUDIEMILJØ

FAGLIGE
UDFORDRINGER

• Valgfag; tysk, fysik, skills

PRØVE BOOSTER

• Omfattende brobygning;
2 dage om ugen på HEG
• Fokus på praksisfaglighed i
undervisningen

FORPLIGTENDE
FÆLLESSKABER

• Mulighed for praktik op til
14 dage

ENGAGEREDE
UNDERVISERE
OG ELEVER

• Virksomhedsbesøg
• Skolerejse
• Kreativ uge, OSO mm.

UU-VEJLEDNING

SKOLEREJSE

• Tæt uddannelsesvejledning

10. Klasse
Center

ELEVERNES
SKOLE

PERSONLIG
UDVIKLING

NY START

• Tæt opfølgning

KOM OG BESØG OS

Tlf. 98 62 12 34

Du er altid velkommen – Kontakt skolen så finder vi en dag

WWW.UNGVESTHIMMERLAND.DK

UDDANNELSESAFKLARING

MÅLRETTET
BROBYGNING

• Individuel vejledning

Vi er en del af UngVesthimmerland
Vores hjemmeside til 10. klassecenter Vesthimmerland

UNIKT SKOLEÅR

Østre Boulevard 10 • 9600 Aars •Tlf. 99 66 87 87

Østre Boulevard 10 · 9600 Aars

STUDIERETNINGER 10. KLASSECENTER VESTHIMMERLAND
GYMNASIAL LINJE

– for dig, der vil prøve kræfter med en gymnasial uddannelse
(3 forskellige linjer)

LINJE:

SCIENCE

KRAV:

Obligatorisk fysik

Obligatorisk tysk

TILBUDSFAG:

Kan vælge tysk

Kan vælge fysik

BROBYGNING:

HTX, HHX, STX og HF

HTX, HHX, STX og HF

HTX, HHX, STX og HF

1 dag/uge

1 dag/uge

Du ser dig selv
indenfor en matematisk/ naturvidenskabelig uddannelse
eller linje på gymnasierne.

Du ser dig selv
indenfor en sproglig
uddannelse eller linje
på gymnasierne.

UDDYBNING:

SPROG

KOMMUNIKATION

EUD LINJE

KOMBINERET
GYM og EUD

HF/SUNDHED OG
PÆDAGOGIK

– for dig, der vil prøve kræfter med en erhvervsuddannelse
(4 forskellige linjer)

FØDEVARER,
JORDBRUG &
OPLEVELSER

EUD/EUX BUSINESS

TEKNOLOGI

FOKUS

Obligatorisk tysk +
fysik
Kan vælge fysik, tysk
eller skills

Kan vælge fysik, tysk
eller skills

Kan vælge fysik, tysk
eller skills

Kan vælge fysik, tysk
eller skills

HF, HEG og SOSU Nord HEG; FJO

HEG; Business

HEG’s værksteder

1 dag/uge

1 dag/uge

2 dage/uge

2 dage/uge

2 dage/uge

HEG’s værksteder
samt FJO + Business

Du ser dig selv
indenfor en
uddannelse med
både sprogligt og
matematisk sigte som
førsteprioritet.

For dig, der gerne vil
arbejde med mennesker f.eks; pædagog, SOSU- hjælper/
assistent, politibetjent,
folkeskolelærer, ergo/
fysioterapeut,
ernæringsassistent,
kostvejleder mm.
Du vil gerne gøre en
forskel i samfundet,
og drømmer om at
vise omsorg og skabe
trivsel for børn, unge
og ældre.

På FJO hygger vi i
køkkenet og smager
på lækker mad!

Ønsker du en karriere
inden for detail,
webshops, handel
eller kontor?

For dig, der gerne vil
prøve kræfter med
håndværkerfag f.eks.
tømrer, murer, smed,
mekaniker osv.
Du introduceres også
til mulighederne for
at læse videre via til
f.eks. ingeniør,
maskinmester eller
autoteknolog.

Samfundsfag, IT og
medier interesserer
dig.

For dig, der gerne vil udfordre dig selv på gymnasialt niveau eller
blive afklaret i forhold til gymnasierne.



Kan vælge fysik, tysk
eller skills

Vi interesserer os for
temaer som sundhed,
madkultur, økologi
samt de fantastiske
råvarer, der findes
omkring os.

På BUSINESS er der
fokus på økonomi,
salg, markedsføring,
administration,
kundeservice,
kommunikation og
planlægning af f. eks.
events.

For dig, der har brug
for særlig støtte for
at blive klar til en
ungdomsuddannelse.
I en lille klasse med 2
lærere i alle timerne
med struktur og tæt
opfølgning.
Man skal visiteres til
en fokusplads.

Du vil blive introduceret for både EUD og EUX-mulighederne indenfor alle EUD-linjerne

ET FEDT STUDIEMILJØ – BELIGGENDE SAMMEN MED UNGDOMSUDDANNELSERNE I AARS

