EksperimenTiende årgang
Eleverne har retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse
med tilstrækkelige standpunkt- og prøvekarakterer i 2 år1. Det vil sige, at Folkeskolens
10. klasses afgangsprøve, FP10 er ikke længere en forudsætning for at komme direkte
videre på en ungdomsuddannelse, hvis eleven allerede har retskrav fra 9. klasse.
EksperimenTiende årgang er for dig, der tør udfordre dig selv fagligt og personligt. Du vil
sammen dine lærere og de andre elever finde nye veje til matematik-faglighed, danskfaglighed, engelsk-faglighed. Et vigtigt aspekt af eksperimentet er, at du ikke på forhånd
kender udfaldet og hvad der præcist kommer ud af det.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også vil være undervisning på den
eksperimenterende årgang, der ligner den almindelige undervisning. Og det er vigtigt at
vide, at uanset om du vælger EksperimenTiende årgang eller 10. klasse med
Folkeskolens Afgangsprøve FP10, så vil du møde en udfordrende undervisning, der stiller
krav til dit engagement og nærvær.
Evaluering i centrum.
Eksamensfri betyder, at eleverne ikke går til FP10. I stedet sætter vi
-

Løbende feedback
Projekter som evalueres
En afsluttende opgave, der er kendetegnet ved at være fællesskabende og kreativ,
men også hvor det dansk-faglige, matematik-faglige, sprog-faglige håndværk
sættes i spil.

Forventninger til eleverne
Vi forventer til enhver tid af vores elever, at de godt gider det, vi kommer med. På den
eksperimenterende årgang kommer lærerne og eleverne ud af deres comfort zone og end i
den mere eksamensrettede undervisning. Eleverne kommer også til at skulle give mere af
sig selv end i den traditionelle undervisning. Man skal derfor vælge den
EksperimenTiende årgang, hvis man vil være med til at lege, undersøge faget og udfordre
sig selv.
Den traditionelle undervisning
Husk at der også er fordele ved at vælge den almindelige 10. klasse. For det første kan
det være rart med en mere genkendelig undervisning 9-12 timer om ugen midt i al det,
som er anderledes. For det andet er det et helt legitimt ønske at ville forbedre sine
Læs mere om adgangskrav til ungdomsuddannelserne her:
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi9eller10klasse/adgangskrav-tilungdomsuddannelser. Bemærk at 10. klasses eksamen i matematik giver merit for et matematikforløb på F-niveau på erhvervsuddannelsernes bygningsuddannelser.
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karakterer og de skolekompetencer, man også får brug for i den videre uddannelse.
Endelig etablerer den almindelige boglige undervisning hurtigt nogle rutiner, der virker
som en rød tråd gennem hele året.
Vælg senest den 1. maj
Vi vil bede jer følge nedenstående link og foretage et valg senest den 1. maj. Det er vigtigt
for vores planlægning, at vi har et overblik og kan danne klasser og hold inden vi går på
sommerferie.
I samme link skal I også vælge hvilket 2. fremmedsprog, tysk eller fransk, du ønsker.
Hvis du har fået ekstra undervisning i dansk eller matematik eller i øvrigt har store
faglige udfordringer i et eller begge de to fag, vil vi opfordre dig til at vælge individuel
undervisning i stedet. Hvis det er helt umuligt med både fransk og tysk, og du heller ikke
har faglige udfordringer i en grad, at du skal have ekstra undervisning i dansk og
matematik, så må du vælge den sidste ubestemte kategori - jeg ønsker hverken Tysk,
Fransk eller individuel undervisning. Du får ikke fri i de timer. Vi finder på noget!

Følg linket og foretag valget:
https://www.WebTilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId={2E3BDAF0-9407-43D39880-38AD8CAC4494}

Med venlig hilsen
På skolens vegne
Ulrik Goos Iversen, forstander

