Skoleåret 2018—2019

Hvad sker der i
10. klasse Tørring
Udover de ”almindelige” skoleuger vil
der i løbet af skoleåret være flere perioder, hvor vi ikke følger det normale skema. I dette skoleår er der blandt andet
tale om:







Intro-tur
Brobygning
Terminsprøver
Selvvalgt opgave (OSO)
Fordybelsesdage
Pige/drenge timer

I løbet af året vil du også løbende modtage vejledning om din fremtid af skolens
UU vejleder.

10. klasse
Tørring
- med mulighed for EUD10

Velkommen til et anderledes skoleår...
10. klasse på Tørring skole byder dig velkommen til et
anderledes og udfordrende skoleår.
Vi kan byde på faglig fordybelse, personlig udvikling og
samvær med andre unge på din egen alder.

Jeg har valgt 10. klasse i Tørring fordi
jeg vil forbedre mine karakterer.
Og for at blive afklaret om hvad jeg
skal efter 10. klasse.

Du skal vælge 10. klasse fordi du:

På Tørring skole ligger 10. klasse i et særligt ungdomsmiljø med individuelle udfoldelsesmuligheder, men
samtidig med plads til alle.
I 10. klasse på Tørring skole får du mulighed for at blive
fagligt dygtigere samtidig med, at du får mulighed for at
fordybe dig i forskellige interesseområder.
Vi forventer naturligvis, at du bidrager til et godt læringsmiljø i og omkring 10. klasse og at du passer skolearbejdet.

 gerne vil udvikle dig mere - både per









sonligt og socialt
gerne vil have et skoleår der er præget
af afveksling
har brug for at undersøge og afprøve
hvilken vej du skal vælge i fremtiden
selv kan vælge en del af dine fag
har brug for at blive fagligt dygtigere
inden du skal videre
møder lærere, der har valgt og har lyst
til at arbejde med din aldersgruppe
kan få indflydelse på skoleåret og de
aktiviteter vi laver
får nye kammerater og mulighed for at
starte på en frisk
kan få et sjovt og udfordrende 10. skoleår
kan lide at være en del af et overskueligt fællesskab.

Vi glæder os til at se dig

På Tørring skole tilbyder vi to linjer. Den ordinære 10.
kl., kaldet OD10, hvor du skal have mindst 28 lektioner
om ugen, og EUD10 (se herunder).
Obligatoriske fag for begge linjer
Dansk ................................................................ 6 lektioner
Engelsk .............................................................. 5 lektioner
Matematik ......................................................... 5 lektioner
Fællestime ......................................................... 1 lektioner
17 lektioner
Valgfag
Tysk—kun OD10……………………………..4 lektioner
Fysik/ kemi ....................................................... 3 lektioner
Tilbudsfag for begge linjer er f.eks.:
Produktion og formgivning ........................... 2 lektioner
Idræt .................................................................. 2 lektioner
Metal og Motorværksted ................................... 2 lektioner
Madværksted ......................................................... 2 lektioner
Lektiecafé/ekstra dansk, engelsk, matematik...2 lektioner

Lærerne i 10. klasse

10. klasse er et spændende år, hvor
vi prøver mange forskellige ting.

EUD10
EUD10 henvender sig til elever, der er:

Motiveret for en erhvervsuddannelse,
men ikke har karaktergennemsnittet
02 i dansk og matematik (fra 9. kl.)

Elever, der er i tvivl om en erhvervsrettet uddannelse
Der skal søges om at komme på EUD10 linjen, så kontakt din UU-vejleder, hvis du tænker, det er en linje for dig.
EUD10 foregår i et tæt samarbejde med
Learnmark i Horsens, hvor en del af undervisningen også vil foregå i løbet af året.

