Jeg vil gerne
blive bedre til
dansk, engelsk og
matematik
Østre Boulevard 10 · 9600 Aars
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GYM10

– valget for dig,

som vil prøve kræfter med en gymnasial uddannelse

Science

Sprog

For dig, der tænker på at
skulle på en gymnasial
linje og skal vælge mellem
HHX, HTX, STX eller HF

For dig, der tænker på at
skulle på en gymnasial
linje og skal vælge mellem
HHX, HTX, STX eller HF

Undervisningen henvender
sig til dig, som gerne vil
udfordre dig selv på et
gymnasialt niveau eller
bliver afklaret ift. gymnasi
erne

Undervisningen henvender
sig til dig, som gerne vil
udfordre dig selv på et
gymnasialt niveau eller
bliver afklaret ift. gymnasi
erne

Ser du dig selv indenfor en
uddannelse med matema
tiske/naturvidenskabelige
fag som førsteprioritet,
eller tænker du på en
naturvidenskabelig linje på
gymnasierne

Ser du dig selv indenfor
en uddannelse med sprog
som førsteprioritet, eller
tænker du på en sproglig
linje på gymnasierne

Fysik er obligatorisk

Brobygningen foregår på
HTX, HHX, STX og HF

Tysk er obligatorisk

For dig, der tænker på at
skulle på en gymnasial
linje og skal vælge mellem
HHX, HTX, STX eller HF
Undervisningen henvender
sig til dig, som gerne vil
udfordre dig selv på et
gymnasialt niveau eller
bliver afklaret ift. gymnasi
erne
Ser du dig selv indenfor
en uddannelse med både
sproglig og matematisk
sigte som førsteprioritet,
eller tænker du på en både
matematisk og sproglig
linje på gymnasierne
Tysk og fysik er obligato
risk
Brobygningen foregår på
HTX, HHX, STX og HF

Brobygningen foregår på
HTX, HHX, STX og HF

EUX10

EUD10

Kommunikation

– valget for dig,

som vil prøve kræfter med enerhvervsfaglig uddannelse

HF/SUNDHED
OG PÆDAGOGIK
For dig der gerne vil arbej
de med mennesker som
f.eks. pædagogisk assi
stent, pædagog, SOSU-hjæl
per/assistent, politibetjent,
folkeskolelærer, ergo/fysio
terapeut, ernæringsassi
stent, kostvejleder osv
Undervisningen henvender
sig til dig, der gerne vil gøre
en forskel for alle i samfun
det og som drømmer om at
vise omsorg og skabe trivsel
for børn, unge og ældre
Der er mulighed for at vælge
tysk eller fysik

her får du 2 muligheder
Fødevarer,
jordbrug og
oplevelser
Vil du arbejde indenfor om
rådet med mad, fødevarer,
landbrug og natur
Linjen er opstart på hoved
forløbet af samme navn
Du vil også stifte bekendt
skab med EUX-mulig
hederne indenfor linjen
Bro
bygningen foregår på
Mad til mennesker og
Nordjyllands Landbrugs
skole

EUD/EUX
BUSINESS

Teknologi,
byggeri og
transport
For dig, der brænder for at
få lov til at bruge værktøj

For dig, der drømmer om at
have en karriere indenfor
erhvervslivet eller ønsker
at starte egen virksomhed
På linjen arbejder du med
innovation, markedsføring,
dekoration, personlig salg
og præsentationsteknikker
Du vil blive introduceret til
EUX-mulighederne inden
for det merkantile område
Brobygningen foregår på
Merkantil

Kunne du tænke dig at blive
tømrer, murer, meka
niker,
industritekniker, smed el
ler elektriker, så er denne
linje lige noget for dig
Du vil også bliver intro
duceret for mulighederne
for at læse videre, hvis
du vælger EUX til eks. in
geniør, maskinmester eller
autoteknolog
Brobygningen foregår på
erhvervsskolernes værk
steder

Brobygningen foregår på HF
og Erhvervsskolerne Aars

– valget for dig,

som SAMTIDIG med 10. klasses grundfag gerne vil
tage grundforløb 1 på Erhvervsskolerne

Hvorfor

Fagene på

vælge 10. klasse?
 10. KlasseCenter Vesthimmerland
ligger i en selvstændig bygning
ved Erhversskolerne Aars, så du
kommer til at gå sammen med
unge på din egen alder.
 Du forbedrer dine faglige, sociale
og personlige evner, så du er helt
klar til din ungdomsuddannelse.

 Du kommer i brobygning på ung
domsuddannelserne, så du afprø
ver dine uddannelsesønsker.

10. KlasseCenter
Vesthimmerland

 Du får nye kammerater.

Bemærk, du skal i løbet af året opfylde
et timetal på 21 timer om ugen i gen
nemsnit.

 Du bliver mere sikker på din frem
tid.

Halvdelen af timerne skal indeholde
dansk, matematik og engelsk.

 Du udvikler dig.

Fag

 Dansk
 Engelsk
 Matematik
 Linjefag/brobygning
 Tysk og fysik er valgfag
 Andre valgfag

brobygning

10. KlasseCenter Vesthimmerland sam
arbejder med ungdomsuddannelserne.
Det giver mulighed for en spændende
læring og samtidig får du et indgående
kendskab til indgangene på de forskel
lige ungdomsuddannelser.

fokusklasSen

10. KlasseCenteret har etableret en Fokusklasse.
Fokusklassen er for elever, som har svært ved at
komme igennem en almindelig ungdomsuddannelse. Man visiteres til Fokusklassen af skolens leder.

SÅDAN

kommer du i gang:
 Du udfylder tilmelding på opdagelse.dk.
 I april måned kommer du og dine forældre til et
forældremøde.
 I april-maj måned kommer du og dine forældre
til en indslusningssamtale, hvor du underskriver
en skolekontrakt.
 Skoleåret starter i august.

Vejledning
og afklaring
af uddannelsesvalg

Vejledning
Sammen med din kontaktlærer og UU-vejleder vil vi
hjælpe dig med dit udannelsesvalg.
OSO
Der er afsat en uge til at arbejde med din uddannelsesplan gennem et projekt (OSO=obligatorisk selvvalgt opgave) om din kommende uddannelse og dit
fremtidige jobønske.



Tilmelding

Kontakt

kom og besøg os

Kontakt din vejleder eller kontakt 10. KlasseCenter Vesthimmerland.

Flere informationer

Har du lyst til at komme og se
skolen, så er du velkommen.

Alle elever og deres forældre
indbydes til en indskolingssamtale.

www.ungvesthimmerland.dk
eller ring 9966 8787.

www.ungvesthimmerland.dk
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