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NYHEDSBREV – DECEMBER 2016 
For perioden fra efterårsferien og frem til starten 

af december har vi på V10 haft øget fokus på job- 

og uddannelsesafklaring.  

Eleverne har arbejdet detaljeret med deres ud-

dannelses- og jobønske i OSO-forløbet, hvilket 

tydeligvis har gjort eleverne mere afklarede om-

kring deres valg. Vi er på V10 glade for den inte-

resse, I som forældre viste ved at lægge vejen 

forbi ved elevernes OSO-udstillinger. Eleverne har 

fået mundtlig feedback på OSO-opgaven af kon-

taktlæreren, ligesom opgaven er blevet bedømt 

med en karakter. OSO-udtalelse og karakterer 

påføres det afsluttende prøvebevis for 10. klasse. 

 

Knap var OSO-opgaven afsluttet, før eleverne 

skulle til terminsprøver. Resultaterne af termins-

prøverne danner udgangspunkt for standpunkts-

karaktererne, som vedhæftes uddannelsesplanen 

til den kommende ungdomsuddannelse. Derud-

over bruges prøveresultaterne til at give lærerne 

en pejling af, om der er elever, som i den kom-

mende periode har brug for ekstra støtte/op-

mærksomhed. I den forbindelse bliver der etable-

ret holdundervisning i dansk og matematik.  

 

UDDANNELSESAFKLARING OG PARATHEDS-

VURDERING 

Forud for tilmeldingen til ungdomsuddannelserne 

skal eleverne erklæres uddannelsesparate.  Ved 

kontaktlærersamtalerne, som for alle elever skal 

være afviklet inden jul, følges der op på elevens 

mål, som er nedskrevet i Minuddannelse. Ved 

samtalerne vil der sammen med den enkelte elev 

blive gjort status omkring uddannelsesparathed. 

At der løbende bliver afholdt samtaler, skulle 
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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 23., 24. og 26. 

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 er behov for en samtale, tager vi kontakten 

til jer som forældre. 

Indbydelse og tilmelding til skolehjemsamtalerne 

vil blive sendt ud af kontaktlærerne i slutningen 

af uge 1. 

UU-vejleder John Østergaard kommer rundt i 

klasserne i uge 3 og informerer om tilmeldings-

proceduren til ungdomsuddannelserne. Det er 

UU, som er ansvarlig for og følger op på, at alle 

elever bliver meldt til et skole-/uddannelsestilbud 

efter 10. klasse. Nærmere information om tilmel-

dingsproceduren sendes ud af UU i starten af 

januar. 

 

MOBILTELEFONER 

Det kan være svært at modstå fristelsen for at 

skulle tjekke mobiltelefonen midt i en undervis-

ningstime. For at undgå dette, skal mobiltelefo-

ner fremover enten være i skoletasken eller op-

bevares i en opbevaringsboks i klasselokalet i 

undervisningstiden. Skolen er udelukkende an-

svarlig for opbevaringen af telefonerne i under-

visningen. I pauserne er mobiltelefonen elevens 

ansvar. Lærerne vil fortsat inddrage mobiltelefo-

ner i undervisningen, hvor dette er relevant. 

BRUGEN AF LÆRINGSMAKKERE 

I øget omfang bliver arbejde med læringsmakkere 

brugt i undervisningen. Det betyder, at eleverne 

vil opleve, at de i en periode skal have den sam-

me samarbejdspartner, som er bestemt af lærer-

ne. Vi vil gerne, at eleverne erfarer, det kan være 

en styrke at arbejde sammen med samarbejds-

partnere, som har andre styrkesider, end hvad 

man selv har. Brugen af læringsmakkere bruges 

meget i undervisningen i forbindelse med, at 

eleverne forud for en klassediskussion skal vende 

forskellige emner med deres læringsmakker. Det 

gør, at flere elever er aktive i den efterfølgende 

gennemgang/drøftelse på klassen. 

 

LINJEFAG OG DAGSPRAKTIK 

Der starter nye linjefag op efter jul. Eleverne har 

ved årets start valgt mellem fagene: idræt, kost 

og sundhed, medie, musik, innovation – fra idé til 

virkelighed og dagspraktik.  

Eleverne har for nylig bekræftet deres linjefags-

valg. Derfor henstiller vi til, at elevens valg er 

bindende. Dette både for at sikre kontinuitet 

gennem linjefagsforløbene og for, at vi gerne vil 

lære vores unge mennesker at være vedholdende 

og tage et ansvar for de valg, de træffer. 

 

SIDSTE DAGE FØR JUL 

Mandag den 19.12. tager vi på juletur til Odense. 

Alle elever skal på virksomhedsbesøg på TV-2. 

Målet for besøget er at give eleverne indsigt i 

produktionen og formidlingen af digitale nyheder. 
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Erfaringerne fra virksomhedsbesøget vil være en 

del af arbejdet med medier i danskundervisnin-

gen. Elever, som har idræt som linjefag, skal ud 

over besøget på TV2 køre banecykling og skal 

derfor huske idrætstøj. For nærmere info om 

juleturen se intra. 

Tirsdag den 20.12. er der normal undervisning. 

Dog vil fysikeleverne fremlægge deres projektar-

bejde omkring vindenergi. Projektarbejdet er en 

del af Panama-projektet, som vi samarbejder 

med UC-Syd (lærerseminariet) omkring. Projek-

terne indgår senere på året i en naturvidenskabe-

lig konkurrence med øvrige skoler i Sydjylland og 

Sydslesvig. 

 

 

Onsdag, den sidste skoledag før jul, planlægges af 

elevrådet. Der vil først være fodbold-, floorball- 

og volleyturnering i VIC og efterfølgende julefro-

kost på Basen. Julefrokostmenuen er tilberedt af 

linjefaget kost og sundhed. Dagen sluttes af med 

pakkespil i klasserne. 

BIO.NAT 

Som annonceret i skolens kalender har vi bio.nat 

torsdag den 05.01. Eleverne skal møde i Rødding 

Biograf kl. 19.00, hvor vi skal se den nye danske 

film ”Fuglene over Sundet” om 2. verdenskrig. 

Der vil blive arbejdet med filmen på en temadag i 

januar. Filmen vil blive opgivet til FP10-prøven i 

dansk. Bio.natten vil også byde på andre film bl.a. 

den nye Star Wars film. Fredag morgen vil der 

være morgenmad fra kl. 6.45. Eleverne bedes af-

hentes eller tage skolebussen hjem fra Rødding 

senest fredag morgen kl. 8.00.  

 

SKOLEDAG LØRDAG DEN 14.01. 

Vi har valgt at holde åbent hus for kommende 

elever og andre interesserede lørdag den 14.01. 

Jf. den udleverede aktivitetskalender er der der-

for skoledag med mødepligt fra kl. 9.00-13.00. 

Selve åbent hus arrangementet vil være fra kl. 

10.00-12.30. 

Vi vil gerne give de besøgende et indblik i hverda-

gen på V10. Derfor kører vi denne dag undervis-

ning bl.a. linjefag. Vi vil gerne, at interesserede 

kan få en snak med nuværende elever og medar-

bejdere. Der gives erstatningsfri fredag den 

03.02.. Skulle der være elever, som ikke har mu-

lighed for at komme i skole den 16.01., skal for-

ældre give kontaktlæreren eller Helle Agerskov 

besked herom. 

 

INDTJENING TIL SKOLEREJSEN 

Forældrene i V10-rådet har sammen med elevrå-

det lejet Brørup Biograf fredag den 03.02. kl. 

16.00-18.00 for at vise filmen ”Alle for 3”. Elever-

ne kommer til at stå for salg af billetter. Over-

skuddet for salget af biografbilletter går til ele-

verne ved skolerejsen til Amsterdam. På skolens 

vegne opfordrer jeg til at bakke op om dette ar-

rangement. 
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ELEV-/FORÆLDREAFTEN DEN 08.02. 

Vi holder et aftenarrangement på V10 onsdag 

den 08.02., hvor vi bl.a. vil informere nærmere 

om skolerejsen i uge 12. Både elever og forældre 

bedes reservere datoen. Invitation til arrange-

mentet udsendes i januar. 

 

Første skoledag efter juleferien er tirsdag den 

03.01. 

Tak til elever og forældre for et godt og konstruk-

tivt samarbejde i det forgangne år. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt-

år. 

 

 

Med venlig hilsen  

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 

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