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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2016 
 

Dagene bliver kortere og bladene falder af træer-

ne. Det vidner om, at vi efterhånden er ved at 

være et godt stykke inde i skoleåret. Dermed er 

det også blevet hverdag for eleverne at gå i 10. 

klasse. Langt de fleste elever giver udtryk for at 

trives med at gå på V10 og er inde i en positiv 

udvikling.  

For nogle elever er hverdagen ikke altid er så let, 

og det kan være en udfordring at komme i skole. 

Som skole har vi megen fokus på hurtigt at gribe 

ind, når vi ser tegn på mistrivsel. Sommetider kan 

en løsning være et skifte til enten anden uddan-

nelse eller job. Det har det været for nogle af de 

elever, som startede i 10. klasse i august måned. 

Forud for en sådan beslutning har der været sat 

forskellige tiltag i værk. Som vi har påpeget tidli-

gere er det vigtigt, at man som forældre også 

hurtigt får grebet ind og kontaktet skolen ved 

tegn på mistrivsel hos den unge. 

En god forældreopbakning og interesse for skole-

gangen er i høj grad medvirkende til, at et ungt 

menneske når sine mål. Derfor opfordrer vi me-

get til, at man som forældre fortsat viser interes-

se for skolegangen, blander sig og er tydelig i sine 

forventninger. 

 

 

JOB OG UDDANNELSE 

Siden efterårsferien har aktiviteterne i 10. klasse 

været meget præget af at sikre, den enkelte bli-

ver helt afklaret omkring uddannelses- og jobvalg  

Alle elever skal i uge 47 lave obligatorisk selvvalgt 

opgave (OSO), som er en projektopgave omhand-

lende den enkeltes uddannelses- og jobønske. 

Opgaven skal laves i forlængelse af, at eleverne 

har været i brobygning på en ungdomsuddannel-

se og/eller praktik i uge 46. Erfaringerne herfra-

skal bruges i opgaven.  

Som led i forberedelserne til OSO bruger vi tema-

dagene om fredagen på forskellige vejledningsak-

tiviteter. 
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I dag, fredag den 04.11., har vi haft fokus på er-

hvervsuddannelser og havde i den sammenhæng 

besøg af en gruppe unge med forskellige uddan-

nelser. De fortalte om deres uddannelses- og 

jobvalg; herunder deres vej til uddannel-

sen/jobbet.  

 

Vi havde også besøg af Ole, som har arbejdet sig 

op fra at være elev i Coop til en souschefstilling. 

Han fortalte dels om sit uddannelsesforløb, dels 

om, hvilke kompetencer, der bliver lagt vægt på 

ved ansættelse af elever.  

Efterfølgende var alle elever ude på en lokal virk-

somhed, som de på forhånd havde valgt sig ind 

på og undersøgt. Et af målene for dagen var at 

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne 

og give eleverne indsigt i de karrieremuligheder, 

der er efterfølgende. Et gennemgående budskab 

fra alle oplægsholdere var, at personlige kom-

pentecer som gå-på-mod”, at være omstillingspa-

rat og viljen til at yde sit bedste er vigtige forud-

sætninger i forhold til at nå sine mål. 

 

Fredag den 11.11. skal eleverne lære at skrive en 

jobansøgning. Senere på dagen skal vi have fokus 

på iværksætteri og får i den forbindelse besøg af 

af 3 unge iværksættere, som vil fortælle deres 

historie om, hvordan deres drøm om at blive 

selvstændige er blevet gjort til virkelighed.  

 

OSO-OPGAVEN 

På elev- og forældreintra ligger der nærmere 

information om OSO-opgavens indhold. Der bli-

ver forud for forløbet brugt undervisningstid på 

forberedelsen af OSO-forløbet. Tirsdag den 08.11. 

er sidste forberedelsesdag. Eleverne skal senest 

tirsdag aften sende OSO-opgavens del 1 og 2 

samt udkast til problemformulering til kontaktlæ-

reren. Den første dag i OSO-ugen vil der være 

vejledning med kontaktlæreren, hvor der følges 

op på det tilsendte. Lærerne fungerer i OSO-

forløbet som vejledere. Derhjemme kan man i høj 

grad bakke op og støtte den unge i OSO-forløbet 

ved at spørge ind til arbejdet. Elevens arbejde 

skal lægges ind på MinUddannelse, hvor hele 

OSO-forløbet kan følges. 

OSO-forløbet afsluttes fredag den 20.11. med 

åbent hus. Vi opfordrer alle forældre og andre 

interesserede til at møde op på V10 i tidsrummet 

kl. 13.30-15.00 for se elevernes arbejde. Bemærk, 

at der denne dag er mødepligt for alle elever 

frem til kl. 15.30. 

EUD10-elever skal i OSO-ugen være på EUD-

uddannelsen onsdag og torsdag, hvor de kan få 

vejledning og benytte værkstedsfaciliteterne på 

EUD-uddannelsen. OSO-opgaverne og -fremlæg-

gelserne vurderes af 2 lærere. For EUD10-elever 

er den ene af de lærere  fra EUD-uddannelsen. 
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I forbindelse med OSO er der følgende ændringer 

i mødetiderne: 

Tirsdag den 08.11.: kl. 8.05-13.00 

Mandag, onsdag og torsdag i uge 46: 8.05-13.00 

Tirsdag i uge 46: 8.05-15.00 

Fredag i uge 46: 8.05-15.30 

 

Brobygningsugen 

Information omkring indholdet af brobygning 

sendes ud direkte fra ungdomsuddannelserne. 

Eventuelle sygemeldinger i brobygningsugen skal 

mandag, torsdag og fredag ske til kontaktlæreren 

og brobygningsstedet i tidsrummet 7.45-8.00. 

Tirsdag og onsdag skal evt. sygemelding ske til 

UU-vejleder Lina Høyer på tlf.: 24669682. 

 

Dagspraktik 

For at få afprøvet et muligt jobønske har flere 

elever valgt at komme i dagspraktik hver onsdag i 

perioden 04.01.-01.05.. Forud for praktikperioden 

skal der laves en praktikaftale, som skal godken-

des og underskrives af UU. Eleven er selv ansvar-

lig for at finde praktikpladsen. 

 

DEN ÅBNE SKOLE 

Vi har i vores aktiviteter fokus på at involvere 

omverdenen. Det gælder bl.a. samarbejde med 

foreninger og organisationer. For eleverne på 

linjefagsholdet i idræt stod undervisningen i sid-

ste uge på kurvebold; instrueret af sportens brasi-

lianske landstræner.  

Eleverne på linjefaget kreativt værksted deltog i 

projektet Knæk Cancer ved at lave malerier med 

motiver af blomster. Ser man på de udstillede 

malerier, bliver tankerne ved mange af malerier-

ne ledt hen imod det håb, som er så afgørende at 

bevare ved alvorlig sygdom. 

 

I fysikundervisningen samarbejder vi med UC-Syd 

(lærerseminariet) og en række overbygningssko-

ler i Syddanmark og -slesvig om et naturviden-

skabeligt projekt. For vores vedkommende har vi 

valgt at fokus skal være på vindenergi. Eleverne 

har været på besøg og har hentet inspiration på 

Poul La Cour museet i Askov og skal i den kom-

mende periode arbejde projektorienterede med 

forskellige områder inden for vindenergi. Målet 

med vores deltagelse i projektet er at øge kend-

skabet og interessen for naturfaglige uddannelser 

på alle niveauer. 

 

 

 

 

JULETUR 

Hvert år er der på V10 en juletur. I år er turen 

mandag den 19.12. og går til Odense, hvor vi bl.a. 

skal på besøg på TV2. Bemærk, datoen er ændret 

i forhold til, hvad vi meldte ud ved skoleårets 

start. Der er mødepligt til turen. Sørg derfor for 

allerede nu at få bedt om fri på evt. fritidsjob. Vi 
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er tilbage på skolen senest kl. 16.00. Nærmere 

information følger. 

 

 

LØBEKLUB 

På initiativ fra eleverne arbejder vi på at oprette 

en løbeklub. Idrætslærer Martin Højrup er be-

hjælpelig med at lave løbeprogrammer. Martin 

har også oprettet en gruppe på Endomondo med 

titlen: Udfordring: V10 løberne. Både elever og 

forældre er velkommen til at tilmelde sig grup-

pen. Vi har planer om senere på skoleåret at 

melde os til et motionsløb. 

 

 

 

V10-RÅD  

Det er nu lykkes os at få fundet 3 forældre, som 

vil være med i et V10-råd med møde ca. 3 gange i 

løbet af året. Det er Gabrielle Mortensen (Saras 

mor), Jonna Lundqvist (Helles mor) og Birgitte 

Jensen (Dittes mor). Det første møde afholdes 

mandag den 07.11. kl. 19.00 på V10. Vi vil gerne 

have 2-3 flere forældre med i rådet. Derfor en 

opfordring til at flere forældre melder sig.  

 

Skulle noget af ovennævnte give anledning til 

spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til 

undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 

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