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NYHEDSBREV – DECEMBER 2015 
 

Perioden fra efterårsferien og frem til starten af 

december har i høj grad haft aktiviteter omkring 

job og uddannelse som omdrejningspunkt. Vej-

ledningsaktiviteterne, først temadage efterfulgt 

af brobygning og OSO, har ud fra OSO-frem-

læggelserne at dømme, gjort eleverne mere af-

klarede. Erfaringer fra en uge i brobygning har for 

nogle betydet, at det er andre veje, der skal væl-

ges, end hvad man først havde regnet med.  

De 4 første dage i december står i terminsprøver-

nes tegn. Resultaterne af terminsprøverne kom-

mer til at danne udgangspunkt for standpunkts-

karaktererne, som vedhæftes uddannelsesplanen 

til den kommende ungdomsuddannelse. Derud-

over bruges prøveresultaterne til at give lærerne 

en pejling, om der er elever, som i den kommen-

de periode har brug for ekstra støte/opmærk-

somhed.  

 

UDDANNELSESAFKLARING OG PARATHEDS-

VURDERING 

Forud for tilmeldingen til ungdomsuddannelserne 

skal eleverne erklæres uddannelsesparate.  Inden 

jul kommer alle elever til en kontaktlærersamta-

le. Ved samtalen følges der op på elevens mål, 

som er nedskrevet i Minuddannelse. Ved samta-

lerne vil der sammen med eleven blive gjort sta-

tus omkring uddannelsesparathed. At der løben-

de bliver afholdt samtaler, skulle gerne være med 

til, at der ikke er nogen, som kan blive overrasket, 

hvis skolen vurderer, eleven ikke er parat til den 

ønskede ungdomsuddannelse. 

 

Vi afholder skolehjemsamtaler den 18., 19. og 21. 

januar. Samtalerne er denne gang især for elever, 

som er uafklarede eller usikre omkring valg af 

uddannelse. Elever/forældre, som af andre grun-

de ønsker en samtale, er selvfølgelig velkomne til 

at komme til samtale. Hvis vi som skole vurderer, 

at der af en eller anden grund  er behov for en 

samtale, tager vi kontakten til jer som forældre. 
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Indbydelse og tilmelding til skolehjemsamtalerne 

vil blive sendt ud af kontaktlærerne i slutningen 

af uge 1. 

UU-vejleder Lina Høyer kommer rundt i klasserne 

i uge 3 og informerer om tilmeldingsproceduren 

til ungdomsuddannelserne. 

 

 

 

LINJEFAG OG DAGSPRAKTIK 

Der starter nye linjefag op efter jul. Eleverne har 

ved årets start valgt mellem fagene: idræt, kost 

og sundhed, medie, musik, design, værksted 

(træ/metal)eller dagspraktik.  

Elever, som ønsker at komme i dagspraktik, skal 

som udgangspunkt selv finde en praktikplads. Vi 

hjælper dog gerne med at vejlede om praktikste-

der, men har ikke mulighed for at finde pladsen 

til eleven.  

 

Ønsker man at komme i dagspraktik, er det som 

udgangspunkt hver onsdag fra starten af januar 

til slutningen af maj. Kortere forløb kan planlæg-

ges og vil da skulle kombineres med et linjefag de 

onsdage, hvor eleven ikke er i praktik. For, at ele-

ven er forsikret i praktikforløbet, er det en forud-

sætning, at der forud for praktikken underskrives 

en praktikaftale. Papirerne hertil fås ved henven-

delse til Lina eller Helle A. 

 

ERASMUS PLUS 

Vi er på V10 sammen med Grønvangskolen blevet 

tildelt EU-midler, dels til efteruddannelse af med-

arbejdere dels til internationalt elevprojekt om-

kring job og uddannelse. 

På medarbejdersiden var 8 af V10´s medarbejde-

re på efteruddannelse på henholdsvis Malta og i 

Dublin i uge 46, hvor eleverne var i brobygning. 

På Malta fik lærerne nye idéer til forskellige eva-

lueringsformer og til øget inddragelse af IT i un-

dervisningen. I Dublin handlede kurset bl.a. om 

elevinvolvering, ligesom engelsklærerne fik nye 

idéer til i undervisningen at køre temaer omkring 

Irland.  
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I uge 50 tager vi hul på projektet EU Job Skills på 

elevsiden, hvor vi får besøg af 16 elever og 9 læ-

rere. Programmet for ugen byder bl.a. på et pro-

jektarbejde, hvor elever og lærere skal samarbej-

de med virksomheden Melton.  

En stor tak til de V10-hjem, som har stillet sig til 

rådighed som værtsfamilie. Nærmere information 

om projektet er udsendt i sidste nyhedsbrev. På 

V10´s Facebook-side vil der i uge 51 løbende væ-

re nyt fra projektet. 

 

TEMADAGE I DECEMBER 

Temadagen fredag den 11.12. planlægges af 

elevrådet, som har bestemt, at dagen indledes 

med 1 times bevægelse/idræt i Vejen Idrætscen-

ter. Alle skal møde omklædte  i hal 3 (dobbelt 

hallen) kl. 8.20. Eleverne har på forhånd meldt sig 

til enten hockey-, fodbold eller spring. Efter en 

time med sved på panden har elevrådet planlagt 

forskellige juleaktiviteter på V10. Dagen afsluttes 

med julefrokost. Dagen slutter kl. 13.20. 

På temadagen den 18.12. kører vi efter man-

dagsskemaet. Bemærk derfor, at der er undervis-

ning frem til kl. 14.10. Til gengæld har vi i stedet 

temadag mandag den 21.12., hvor vi skal til 

Odense.  Der vil være afgang fra V10 med busser 

kl. 8.05, og vi vil være tilbage på skolen omkring 

kl. 16.00. I Odense skal vi besøge TV2, og der vil 

også blive givet tid og være mulighed for at se 

juleudstillingen i Odense og evt. få købt et par 

julegaver. Nærmere information om juleturen 

lægges ud på Intra i løbet af uge 51.  

 
 

 

BRUGERUNDERSØGELSE 

I starten af november lavede vi en brugerunder-

søgelse. Eleverne blev bedt om at svare på en 

række spørgsmål omkring 10. klasse. Resultatet 

af undersøgelsen er overvejende positiv. Eleverne 

oplever, at der er et læringsmiljø, som er præget 

af gode relationer elever og lærere imellem. Kon-

taktlærerordningen og opstilling af synlige læ-

ringsmål bliver også fremhævet. Det interessante 

ved undersøgelsen er, hvad vi som skole skal 

arbejde på at forbedre. Vi kan udlede af undersø-

gelsen, at vi skal have ekstra fokus på, at alle ele-

ver oplever passende med faglige udfordringer i 

alle fag. 

Først på foråret vil der blive udsendt en bruger-

undersøgelse, som er rettet mod forældrene. 

Som nævnt på forældremødet vil vi gerne have 

feedback og konstruktiv kritik og har et håb og en 

forventning om at få tilbagemeldinger, når der er 

områder, vi kan forbedre. 

 

 

SKOLEDAG LØRDAG DEN 16.01. 

Vi har valgt at holde åbent hus for kommende 

elever og andre interesserede lørdag den 16.01. 

kl. 10.00-12.30. Vi vil gerne give de besøgende et 

indblik i hverdagen på V10. Derfor kører vi denne 

dag undervisning bl.a. linjefag og vil også gerne, 

at interesserede kan få en snak med nuværende 

elever og medarbejdere. Der gives erstatningsfri 

ved, at temadagene fredag den 26.02. og 04.03. 
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afkortes, så eleverne der har fri kl. 11.30. Skulle 

der være elever, som ikke har mulighed for at 

komme i skole den 16.01., skal forældrene give 

kontaktlæreren eller Helle Agerskov besked her-

om. 

 

 

ELEV-/FORÆLDREAFTEN DEN 03.02. 

Vi holder et aftenarrangement på V10 onsdag 

den 03.02., hvor vi bl.a. vil informere nærmere 

om skolerejsen i uge 11. Både elever og forældre 

bedes reservere datoen. Invitation til arrange-

mentet udsendes i januar. 

 

Med venlig hilsen  

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 

(tlf.: 79965550/24274742 Mail: hah@vejen.dk) 
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