
 

VI TILBYDER: 

 Gymnasieforberedende undervisning 

 Erhvervsorienteret undervisning 

 Nyt fag - FOKUS 

 Praktik / Brobygning 

 Studierejse København 2022 

 Studierejse New York 2023 

Udveksling - Rye High School,  NY 

 10Avisen 2022 

 FP10-EKSAMEN / FP9-EKSAMEN 

 Et FAGLIGT og socialt FORSPRING! 
 

 Valgfag - FODBOLDLINJE 

 Valgfag - UDELIV 

 Valgfag - INTERNATIONAL LINJE 

 Valgfag - MARITIMT 

 

DU TILBYDER: 

 Engagement 

 Ansvarlighed og seriøsitet 

 Lyst til at lære 

 
Dit 10. skoleår skal du derfor betragte som  
et seriøst og indholdsrigt år med alle 
muligheder for at arbejde målrettet hen imod 
netop den ungdomsuddannelse, du senere 
vil i gang med. 

 
 

om kommende 10. klasse 

på skolens lærerværelse. 

Lærere fra 10. klasse og ungdoms -  
og uddannelsesvejlederen vil være til stede. 
Alle er velkomne, både elever og forældre. 

Evt. spørgsmål Fanø Skole tlf.: 76 660 500  

 
 
 
 

Fanøskole.dk 

 
 

Udskudt til januar 2022 pga. Corona  



 10. klasse er DIT forspring på din kommende 
ungdomsuddannelse. Du er med garanti 
stærkere fagligt, socialt og personligt efter 
10. klasse på Fanø Skole - sammenlignet med 
de klassekammerater, som kommer direkte fra 
9. klasse! 
Springet fra 10. klasse til DIN kommende  
ungdomsuddannelse bliver fagligt kortere, 
socialt nemmere og personligt mere præcist. 
 

10. klasse er nemlig et tilbud med mange nye  
udfordringer. Undervisningen vil stille krav til dig 
og udvikle din selvstændighed. Du skal i højere 
grad selv være med til at stå til ansvar for 
undervisningen og dit eget udbytte.  
 

Undervisningen i 10. klasse vil give dig mulig-
hed for at aflægge 10. klasses eksamen i  
følgende fag : Dansk, matematik, tysk, engelsk 
og fysik. Der vil også være mulighed for igen at 
aflægge folkeskolens FP9-eksamen i bundne 
fag  
 

Din uddannelsesplan 
 ajourføres løbende gen-
nem samtaler med ung-
doms - og uddannelsesvej-
lederen og din klasselærer. 
 

I 10. klasse kommer du i en 
periode til at arbejde som 
journalist, og du er med til 
at udarbejde 10Avisen, som  
bliver omdelt på hele Fanø.  
Det er dig som skriver artiklerne, interviewer de 
kendte og samarbejder med erhvervslivet.  
 

10. klasse er også skoleåret, hvor du kommer 
på studietur til København i august 2022 og 
New York 2023 - hvor du bl.a. skal  
indkvarteres privat, samt deltage i en skoledag 
på Rye High School. 

Esbjerg Gymnasium 
(Gymnasiet og HF) 

 
 
 

Rybners 
(HHX, STX, HG) 

 

Rybners Tekniske Skole 
A : HTX (Teknisk gymnasium) 

B : En række erhvervsuddannelsesmål 

 
 
 
 

Social- og sundhedsskolen 

 
 
 
 

Landbrugsskolen 

 

Obligatoriske timer i  

10. klasse  

Dansk      6  

Engelsk     4  

Matematik     5  

Fokus      2 

Samfundsfag    3  

IT       2 

Tilbudsfag i 10. klasse:  

Tysk      4  

Fysik      3  

Religion     1 
 

Ekstra undervisning: 
Dansk, matematik og engelsk 

Du kan vælge mellem følgende valgfagslinjer: 
 

 FODBOLDLINJEN 
 INTERNATIONAL LINJE 
 UDELIV  
 MARITIMT VALGFAG 

Dit skema i 10. klasse  
består af 22 obligatoriske 
timer. 

 

Du skal så selv vælge 
iblandt tilbuds - og  
valgfagene, så du som 
udgangspunkt, når op på 
minimumstimetallet, der 
er 28 undervisningslektio-
ner.  
 

Ekstra undervisning i 
dansk, matematik 
og engelsk tilbydes.  
Du kan hermed få et eks-
tra fagligt løft (max 12 ti-
mer pr. fag pr. år).  

 

Som led i dit 10. klasses forløb skal du afprøve en  
ungdomsuddannelse i form af et brobygningsforløb på en 
af nedenstående ungdomsuddannelser: 

I skoleåret 2022 / 2023 tilbydes der et nyt obligatorisk fag på 
Fanø Skole - FOKUS. 
Faget FOKUS vil med to ugentlige undervisningslektioner 
være med på sidelinjen igennem hele 10. klasse.  
FOKUS vil målrette, optimere og coache dit fremtidige 
valg af ungdomsuddannelse.  
FOKUS vil bl.a. indeholde vejledning, virksomhedsbe-
søg, modtagerettet kommunikation (ansøgninger m.m.), 
foredrag, obligatorisk selvvalgt opgave og ikke mindst;  
Din Uddannelsesplan. 

Du vil i dit brobygningsforløb stifte bekendtskab med en 
ny skoleform, samt opleve undervisningen på denne 
ungdomsuddannelse. 
Ud fra din personlige uddannelsesplan skal du enten i et 
brobygningsforløb af en uges varighed eller i kombinatio-
ner af brobygning og ulønnet praktik med et uddannel-
sesperspektiv. Ud over den obligatoriske uge er der mu-
lighed for frivillig brobygning i op til to uger. 


