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ET SKOLEÅR MED MANGE UDFORDRINGER OG OPLEVELSER

Faglig undervisning
Temauger
Rejser
Praktik
Brobygning
Introtur
OSO-opgave
Tur til Århus
Kunst og kultur
Ungdomsmiljø
Mundtlige fremlæggelser
Innovation og iværksætteri
Husholdning, kost og økonomi
Naturfagsarrangementer
Ekskursioner
Fagdage
Sammenhold
Fællesskab
Gruppearbejde
Kammeratskab
2-lærer-ordning
Uddannelsesundervisning
Eksamen på 10. klassesniveau
Teambuilding

OPBYGNING OG INDHOLD
GRUNDSKEMA-UGER:
En stor del er undervisningen i 10. klasse foregår i grundskemauger. Her
har du et skema, som du kender det fra 9. klasse. I 10. klasse skal du have
minimum 28 lektioner om ugen, så selvom du går i skole, kan du stadig
have plads til et evt. fritidsjob.
De obligatoriske fag i 10. klasse er dansk, matematik og engelsk.
Da der ikke er skemaundervisning i alle uger, får du til gengæld 8
lektioner i dansk, 5 lektioner i matematik, 5 lektioner i engelsk, 4 lektioner
i tysk og i fysik/kemi.
Tilbudsfag er samfundsfag, fysik/kemi, tysk, idræt og naturfag.
Valgfag kan du vælge på lige fod med andre udskolingselever, og de er
placeret tirsdag og torsdag eftermiddag.
Du skal regne med, at der er hjemmearbejde i 10. klasse, og at der er
mange aflevereringsopgaver, da der er skriftlige opgaver i fagene dansk,
matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi.
FAGDAGE:
I 10. klasse har vi også fagdag en dag hver uge. Her er der mulighed for at
fordybe sig i temaer og emner. Her kan man arrangere undervisningen på
andre måder og for eksempel tage væk fra skolen, besøge virksomheder,
gå i biografen, tage på ekskursioner eller have længere forløb i
klasseværelset.
TEMAUGER:
I temaugerne arbejder vi med helt andre emner. Her er der fokus på
forskellige temaer, som vi finder relevante for netop denne årgang. I
temaugerne møder du 6 lektioner hver dag, og du har de samme lærere
hele ugen.

AT REJSE ER AT LEVE – REJSER ER OGSÅ LÆRING
I 10. klasse rejser vi 3 gange i løbet af skoleåret. Rejserne er med til at
udvikle dig på andre måder, end når du bliver undervist i klassen.
Rejserne udfordrer dig både på det faglige, det sociale og det personlige
plan.
INTROTUR – BITTENHUS eller TRENTE MØLLE
I starten af skoleåret tager vi på introtur. Vi tager til Bittenhus eller Trente
mølle på Sydfyn.
I løbet af turen lærer vi hinanden godt at kende. Vi laver mad, bager kage,
spiller spil, arbejder i grupper, bor på sovesal, laver konkurrencer, griner
meget, spiller bold, går tur og andre sjove ting.
Den ene dag deltager vi i et teambuilding kursus sammen med en
naturvejleder. Her bliver du udfordret i forhold til fællesskab og
samarbejde. Turen er betalt af skolen. Der opkræves kostpenge.
KUNST OG KULTURTUR TIL ÅRHUS
I januar rejser vi tre dage til Århus. Her har vi fokus på nogle af de emner,
vi til daglig arbejder med i faget dansk. Vi fordyber os i danskfaglige
temaer som f.eks. kunst.
Vi får undervisning på ARoS Aarhus Kunstmuseum og på Kvindemuseet.
Vi ser Den gamle By, DOKK1, Botanisk have, og vi lærer Århus midtby at
kende. Turen er betalt af skolen. Der opkræves kostpenge.
BERLIN – TYSKLANDS HOVEDSTAD
I foråret 2022 rejser vi 5 dage til Berlin. Vi bor på hotel på Alexanderplatz.
I Berlin lærer du en storby at kende. Du får indblik i byens særlige
historie. I Berlin er der fælles undervisning, og vi ser seværdigheder
sammen, men der er også meget tid til at udforske byen i grupper. Du
lærer at færdes i en storby, at tale et andet sprog og du lærer at rejse
med fly, bus, tog og U-Bahn. Egenbetaling er ca. 1000 kr. + kostpenge.

TEMAUGER
I 10. klasse arbejder vi tre uger om året med temaer. I temaugerne har du
de samme lærere hele ugen, og du er i skole 6 lektioner hver dag.
OSO-UGE
I OSO-ugen arbejder du med obligatorisk selvvalgt opgave.
Opgaven laves af alle elever i 10. klasse. Den tager sit udgangspunkt i din
uddannelsesplan, og det er en individuel opgave. Du har fokus på dit
fremtidige uddannelsesønske og job.
Opgaven giver mulighed for at arbejde med anderledes
undervisningsformer. Du kan arbejde på skolen, men også tage ud af
huset, evt. på virksomhedsbesøg o. lign.
I løbet af ugen fremstiller du også et produkt. Til sidst kan du fremlægge
din opgave og dit produkt for klassen og lærerne.
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse, og du kan få en karakter,
hvis du ønsker det.
INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI
I temaugen arbejder vi med innovation og iværksætteri. Vi arbejder
sammen med virksomheder. Her lærer du at tænke kreativt, få nye ideer
og undersøge, hvordan man kan realisere dem. Du arbejder med at skabe
nye produkter, og du fremstiller eksempler på disse. Til slut fremlægges
produkterne for klassen, læreren og et dommerpanel, som både vurderer
og giver gode råd og feedback.
I løbet af ugen er der endvidere virksomhedsbesøg, hvor vi ser, hvordan
iværksætteri kan blive til virkelighed.
HUSHOLDNING, KOST OG ØKONOMI
I temaugen har vi fokus på de problematikker, der er relevante for dig,
der snart skal flytte hjemmefra. Du lærer at lægge et budget, vi taler om
forsikring, vi arbejder med andre emner, som har betydning, når du fylder
18 år. Du får mulighed for at høre om andres erfaringer med at flytte
hjemmefra, og du får et indblik i din kommende økonomi som
studerende.

UNGDOMSMILJØET
Vores dagligdag foregår i ungdomsmiljøet på Marstal skole. Her har vi
vide rammer for en god undervisning, hvor der både kan tages hensyn til
fællesskabet og den enkelte elev.
Vi har gode forhold, således at der dagligt kan undervises både i
klasselokalet for hele gruppen, på holddeling i flere lokaler og i
gruppearbejder i det store fællesareal.
I pauserne er der mulighed for mange aktiviteter. Der kan spilles
bordtennis, billard, bordfodbold. Der kan høres musik, hygges og man kan
lave en kop te eller kaffe i køkkenet. Der er plads til at være sammen eller
alene.

Eksempel på hvordan en årsplan for 10. klasse ser ud
Uge 33,34:

Velkomst og almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 35:

Introuge + onsdag-fredag: Tur til Bittenhus på Sydfyn.

Uge 36,37,38,39,40,41: Almindelig fagundervisning efter skema.
Fredag i uge 41:

Skolernes motionsdag.

Uge 42:

Efterårsferie

Uge 43:

OSO-opgave. Obligatorisk selvvalgt opgave. En del af prøverne.

Uge 44, 45, 46, 47

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 48,49:

Brobygning.

Uge 50,51:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 52:

Juleferie

Uge 1:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 2:

Temauge: Kunst og kultur. Onsdag-fredag: Tur til Århus.

Uge 3:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 4:

Temauge: Innovation og iværksætteri.

Uge 5:

Temauge: At flytte hjemmefra. Husholdning/kost/økonomi.

Uge 6:

Almindelig fagundervisning efter skema

Uge 7:

Vinterferie.

Uge 8,9,10,11:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 12:

Studietur Berlin

Uge 13:

Påskeferie.

Uge 14,15,16,17:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Uge 18:

Skriftlige prøver.

Uge 19,20,21:

Almindelig fagundervisning efter skema.

Herefter mundtlig prøve.

