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NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2015 
 

GODT I GANG 

Onsdag den 12.08. tog vi på V10 imod 119 for-

ventningsfulde nye elever. Rent geografisk forde-

ler eleverne sig fra alle hjørner af Vejen Kommu-

ne. Efter skolestart har vi fået yderligere 5 elever 

og sagt farvel til en enkelt elev, som har valgt 10. 

klasse på efterskole. Pr. 01.09. er vi derfor 123 

elever og 10 medarbejdere, som dagligt har vores 

gang på V10.  

 

Høj trivsel for såvel elever som medarbejdere har 

stor betydning for, at alle elever får et stort læ-

ringsudbytte af undervisningen. Derfor blev sko-

leåret indledt med et introforløb med formålet 

om at ryste eleverne sammen og en gensidig 

forventningsafstemning omkring, hvad det inde-

bærer at tage 10. klasse på V10. 

De første 3 dage af skoleåret blev brugt på aktivi-

teter i kontaktlærergrupperne, hvor eleverne 

bl.a. var på O-løb i det nærliggende område og på 

forskellige samarbejdsøvelser. For at skabe et 

fælles værdigrundlag blev der arbejdet med, hvad 

der kendetegner en god elev, lærer og et godt 10. 

klassecenter. At eleverne selv er med til at opstil-

le værdier for V10, oplever vi, er med til at give et 

større medejerskab og øge bevidstheden om selv 

at være med til tage et medansvar for, at V10 er 

et godt og lærerigt sted at være. 

Allerede efter introdagene havde vi som medar-

bejdere oplevelsen af en meget positiv elevgrup-

pe, som gerne vil fællesskabet.  



2 
 

 

 

INTROTUREN 

I løbet af skoleåret sker det nogle gange, at un-

dervisningen fysisk bliver omlagt til andre steder 

end V10. Ved ind imellem at flytte undervisnin-

gen ”uden for klasselokalet” er der flere af ele-

vernes styrker, som kommer i spil og bliver synli-

ge end det, som typisk kommer frem i et klasse-

lokale. Samtidig giver det mulighed for at lave 

forskellige aktiviteter, hvor man kan få succesop-

levelser ved at opdage nye sider af sig selv.  

Første gang, eleverne oplevede dette, var på vo-

res introtur til Lintrup. Udover at sove i telt med 

nye kammerater, skulle mobiltelefonen efterla-

des derhjemme. Rigtig mange elever gav efterføl-

gende udtryk for, det var godt og gjorde, man 

lettere kunne holde fokus på at lære de nye 

kammerater bedre at kende. 

 

 

 

Vejrguderne viste sig fra deres allerbedste side, 

hvilket gjorde, vi var ude det meste af tiden. Der 

blev lavet mange forskellige konkurrencer, grillet, 

hygget og grinet rigtig meget af lærerne, som var 

statister i et eventyr, hvor de fremsagde replik-

ker, eleverne havde skrevet. Der var igen et O-løb 

med forskellige aktiviteter bl.a. kajak.  

 

Efter de forskellige introaktiviteter er vi nu for 

alvor kommet i gang med hverdagen og dermed 

den mere faglige del af 10. klasse. 

INTRA OG NETPROTOKOL 

Beskeder og information fra V10 sendes ud via 

forældreintra. For at følge med i de unges skole-

gang er det derfor vigtigt, at man som forældre 

logger ind på intra minimum et par gange hver 

uge. Via intra har man som forældre adgang til 

lektiedagbogen og kan dermed følge med i, hvad 

der er af lektier og afleveringer.  

I løbet af en dag bliver der flere gange registreret 

elevfravær. Hvis de unge menneske bliver regi-

streret fraværende, bliver der sendt en sms til 

forældrene med besked herom. Oplever vi, at fra-

været er bekymrende, eller der er flere gange u-

lovligt fravær, indkalder vi til møde. 

TEMA- OG KURSUSDAGE 

Hver fredag afvikles tema- og kursusdage, hvor 

målene er: 

 At øge elevernes motivation for læring 

ved, at de oplever anderledes og variere-

de skoledage 

 At eleverne lærer sociale spilleregler og 

normer i forskellige situationer 

 At bidrage til at udvikle elevernes omver-
dens forståelse og gøre dem nysgerrige 
på at søge ny/mere viden om forskellige 
emner 

 At eleverne oplever at kunne koble viden 

fra ét fagområde til et andet 
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 At eleverne fordyber sig inden for forskel-

lige fagområder 

 At eleverne erhverver sig ”tværfaglige” 

færdigheder som fundament for at kunne 

udvikle sig inden for de boglige fag 

 At eleverne øger deres viden og forståel-

se af uddannelses- og arbejdsmæssige 

forhold 

Den 28.08. havde vi årets første temadag med 

overskriften ”På Kanten”. Temadagen var et led i 

Trekantsområdets festuge med samme overskrift.  

 

 

 

På basisholdene arbejdede eleverne indlednings-

vis med forskellige cases med unge, som tilhører 

forskellige minoritetsgrupper. Efterfølgende hør-

te vi radiovært og DJ, Freddy Fey, fortælle om, 

hvordan misbrug af stoffer ødelagde hans frem-

tidsdrømme og har ”taget” mange år af hans liv. 

Freddy fortalte, hvordan han først som voksen 

indså, at han kun ved selv at tage ansvar og gøre 

noget aktivt kunne komme ud af misbruget. 

Freddy kom i ord og billeder meget tydeligt igen-

nem med sit budskab. 

De næste 3 fredage er kursusgange, hvor alle 

elever kommer igennem kurser med overskrifter-

ne: Ordbogen.com/dansk grammatik,  Geogebra, 

Excel, Word, Google og notatteknik. 

ELEV-/KONTAKTLÆRERSAMTALER 

I løbet af 10. klasse kommer alle elever til mini-

mum 3 samtaler med deres kontaktlærer. Den 

første samtale er i uge 39-40. Forud for første 

samtale bliver eleverne bedt om at udfylde et 

samtaleark, som danner udgangspunkt for samta-

len. Ved samtalen vil der dels blive drøftet, hvor-

dan eleven er kommet i gang med 10. klasse samt 

blive givet feedback på, hvordan eleven kan ar-

bejde henimod at nå sine mål for 10. skoleår.  

Skolehjemsamtaler, hvor forældre deltager, af-

holdes i uge 41. Invitation til samtalerne udsen-

des midt i september. 

 

PLANLAGT LÆRERFRAVÆR  

I september måned er der en del planlagt fravær 

for lærerne grundet efteruddannelse, afvikling af 

6. ferieuge og deltagelse i et internationalt net-

værkssamarbejde. I starten af september tager 

Jens Chr. Bruun og Lars Bischoff sammen med 

andre lærere fra Vejen Kommune på skolebesøg i 

Oslo for at studere, hvordan de norske elever 

tager del i egen læringsproces gennem arbejdet 

med Vurdering for læring. 

Vi tilstræber, at fravær dækkes af V10´s lærere. 

Da fraværet i september er massivt, har vi valgt 

at tage en af Grønvangskolens faste vikarer ind 

for at læse flere matematiktimer for henholdsvis 

Martin i uge 39 og for Lars i uge 40. Vi er meget 

opmærksomme på, at eleverne har krav på høj 

kvalitet i undervisningen, hvilket også skal være 

tilfældet ved lærerfravær.  

http://www.bing.com/images/search?q=vurdering+for+l%c3%a6ring&view=detailv2&&id=3AB813F2BF1863EFD0E6E5E63D40DE8FBD4EFE3C&selectedIndex=99&ccid=gEyzQ6J1&simid=608050525219131339&thid=OIP.M804cb343a27544bfac5978358b34a350o0
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FODBOLDSTÆVNE 

Onsdag den 09. september deltager elever, som 

har fodbold som valgfag, sammen med Martin 

Højrup i et fodboldstævne i Haderslev. Ved stæv-

net stillet vi med henholdsvis et drenge- og et 

pigehold. Der skal spilles henholdsvis 11 og 7 

mandskampe mod hold fra andre 10. klasses sko-

ler i Sydjylland. Vi prioriterer, at der ligesom på 

de øvrige valgfagshold, også i fodbold, er plads til 

alle uanset niveau. Nærmere besked om stævnet 

bliver sendt ud af Martin i løbet af den kommen-

de uge. 

 

 

KONTAKT TIL V10´S MEDARBEJDERE  

Et tæt skolehjemsamarbejde har stor betydning, 

hvilket også gælder elever, som næsten er voks-

ne. Vi forventer, at man som forældre hurtigt 

tager kontakt til kontaktlæreren eller afdelingsle-

der, Helle Agerskov Høffner, hvis der er proble-

mer, eller noget, som undrer. Vi anbefaler, at 

kontakten sker enten via intra eller ved at sende 

en sms, hvor man beder om en telefonopring-

ning. Vi tilstræber at ringe tilbage hurtigst muligt. 

Ved behov for hurtigt kontakt kan dette ske ved 

henvendelse til Helle Agerskov på tlf.: 24274742 

eller via mail: hah@vejen.dk. 

 

FORÆLDREMØDET 

Vi glæder os til at møde alle V10´s forældre den 

07. september kl. 19.00, hvor vi holder forældre-

møde. Vi vil her komme mere ind på hverdagen i 

V10, ligesom der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål.  

 

PÅ VEGNE AF MEDARBEJDERNE VED  

 

 

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 

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


