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FØRSTE DEL AF 10. KLASSE 

Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt, 

hvilket ud over ferie betyder, at vi er en fjerdedel 

inde i skoleåret. Hverdagen på V10 er fortsat 

præget af en rigtig god stemning med en elev-

gruppe, som tydeligvis nyder fællesskabet på 

V10. God trivsel giver et grundlag for, at den en-

kelte i den kommende periode kan have fokus på 

at arbejde hen imod fagligt, socialt og personligt 

at nå de mål, de har sat sig for 10. klasse.  

Ved de nylig afholdte kontaktlærer- og skole-

hjemsamtaler er der blevet lavet aftaler og tiltag 

omkring, hvad der skal til for, at den enkelte når 

sine mål. Det vil vi som skole have løbende fokus 

på at holde eleverne fast på ved løbende at give 

 

feedback. En god forældreopbakning og interesse 

for skolegangen er i høj grad medvirkende til , at 

målene nås. Vi opfordrer derfor meget til, at man 

som forældre fortsat blander sig og har høje for-

ventninger til den unges læringsudbytte af skole-

gangen. 

Perioden efter efterårsferien vil være meget 

præget af aktiviteter, som skal være med til at 

sikre, den enkelte bliver helt afklaret omkring 

uddannelses- og jobvalg.

 

JOB OG UDDANNELSE 

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 vil 

skulle bruges i opgaven.  
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Som led i forberedelserne til OSO vil temadagene 

fra uge 43-45 blive brugt på forskellige vejled-

ningsaktiviteter. 

Fredag den 23.10. sætter vi fokus på erhvervsud-

dannelser og har i denne sammenhæng fået en 

række unge med forskellige uddannelser til at 

komme og fortælle om uddannelses- og jobvalg; 

herunder deres vej til uddannelsen/jobbet. Sam-

me dag kommer Ole, som har arbejdet sig op fra 

at være elev i Coop til en souschefstilling. Han vil 

dels fortælle om sit uddannelsesforløb, dels for-

tælle om, hvilke kompetencer, der bliver lagt 

vægt på ved ansættelse af elever. 

Fredag den 30.10. står programmet på virksom-

hedsbesøg. Alle elever kommer ud på en lokal 

virksomhed og vil inden besøget skulle sætte sig 

ind i forskellige forhold omkring virksomheden. 

 

Fredag den 06.11. får vi besøg af Udvikling Vejens 

konsulenter, som holder oplæg omkring, hvordan 

man starter egen virksomhed, og hvad der skal til 

for, at drømmene om at blive selvstændig kan 

blive til virkelighed. En ung iværksætter vil efter 

oplægget fra Udvikling Vejen fortælle sin iværk-

sætterhistorie. 

Der vil blive lagt nærmere information ud på intra 

om OSO umiddelbart efter efterårsferien. Be-

mærk dog allerede nu, at eleverne fredag den 

20.11. skal være i skole til kl. 15.00 i forbindelse 

med OSO-udstilling. 

EUD10 

Der er 19 af vores V10-elever, som fra årets start 

har valgt at kombinere 10. klasse med udvidet 

brobygning på teknisk skole. EUD-eleverne afprø-

ver hver onsdag forskellige uddannelser inden for 

henholdsvis konstruktion, håndværk og teknik 

eller medier, mennesker og service. 

 

 I perioden før efterårsferien har eleverne afprø-

vet forskellige uddannelser inden for de 2 ind-

gange og er nu klar til at starte på en mere speci-

fik fagretning, hvor de får et nærmere indblik i en 

bestemt uddannelse/job.  

EUD10 er et nyt tiltag og under udvikling. Vi vil 

derfor gerne have tilbagemeldinger fra både ele-

ver og forældre om forløbet og er i løbende dia-

log med Hansenberg omkring udviklingen af for-

løbet. 

 

 

ERASMUS PLUS 

V10 deltager sammen med 5 skoler fra Finland, 

Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland i et EU-ud-

viklingsprojekt, hvor der skal samarbejdes med 

en lokal virksomhed omkring jobmuligheder de 6 

lande imellem. I løbet af de 3 år, som forløbet 

strækker sig over, skal de deltagende skoler mø-

des i hvert af deltagerlandene. Første besøg er i 
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Danmark i uge 50, hvor vi skal være vært for 16 

elever og en gruppe lærere. I den forbindelse får 

vi brug for privat indkvartering. Vi håber meget, 

at der er V10-elever og forældre, som vil have et 

ungt menneske boende fra den 06.-11.12.. Har 

man mulighed for at have et ungt menneske bo-

ende og udnytte muligheden for at få genopfri-

sket sit engelsk, skal henvendelse ske til Jens 

Christian Bruhn.

 

Jens og Lars til møde i Frankrig omkring projektet 

Det andet besøg kommer til at foregå i Finland fra 

den 28.02.-04.03.16. 4 danske elever vil sammen 

med Jens skulle deltage i besøget i Finland. Er 

man som elev interesseret i at deltage, skal man 

skrive en ansøgning og aflevere den til Jens eller 

Helle Agerskov senest 01.12.. For at komme i 

betragtning til at deltage i besøget i Finland, skal 

man være indstillet på at turde tale engelsk foran 

en større gruppe mennesker.  

 

CHALLENGE NIGHT 

Torsdag den 24.09. stod programmet på Challen-

ge Night. En flok spændte og regnjakkeklædte 

unge mennesker mødte op på V10 uden at vide 

ret meget omkring, hvad natten ville bringe. Hel-

digvis stoppede regnen, da eleverne blev samlet 

for at høre aftenens program.  

 

Kontaktgruppevis blev eleverne sendt på et løb 

med en række udfordrende poster på en tur i 

området mellem Skoleskoven og Vejen Idræts-

center. Aftenen sluttede for mange af med en tur 

i svømmehallen, inden alle mødtes til natmad på 

V10. Målet for arrangementet var dels at afprøve 

personlige grænser dels samarbejde. 

 

 

ØNSKE OM FESTUDVALG 

Elevrådet har ønske om at få nedsat et festudvalg 

bestående af elever og forældre. Et festudvalg vil 

skulle planlægge og stå for elevfester for V10-

elever. Da der vil blive drukket alkohol ved disse 

fester, tager skolen ikke del i planlægningen af 

elevfesterne. Vi vil dog gerne bakke op omkring 

nedsættelsen af et festudvalg, som sammen kan 

få lavet nogle retningslinjer for afholdelse af fe-

ster samt være med til at sikre, der er forældre 

tilstede ved elevfesterne. Helle vil gerne deltage i 

et indledende møde og være behjælpelig med at 

opstille retningslinjer og arbejdsopgaver for et 

festudvalg. De af jer, forældre, som vil være med i 

et festudvalg, bedes I kontakte Helle. Skolen er 

kun behjælpelig med at oprette et festudvalg, 

hvis der er min 6 forældre, som melder sig.  

 

FOTOGRAFERING  

 

Mandag den 19.10. er der fotografering. Der vil 

blive taget et klassefotos samt portrætfotos af de 

elever, som ønsker dette. Billederne vil efterføl-

gende kunne ses og bestilles på nettet. Nærmere 

information om, hvor billederne kan ses, udleve-

res af fotografen den 19.10. 
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SKEMAÆNDRINGER OG OMLAGT DAG 

Jens Chr. Bruun er fraværende den 21.10. fra kl. 

11.30. Linjetimerne i værksted bliver omlagt, så 

værkstedseleverne får fri kl. 11.30 den 21.10. og i 

stedet får værkstedstimer til kl. 15.00 onsdag den 

24.11.. 

Elever med fysik har 2 lektioner til gode fra den 

24.09.. De 2 fysiktimer får eleverne onsdag den 

28.10. fra kl. 13.35-15.00 og ikke som tidligere 

meddelt den 21.10., da det ville have betydet en 

del ventetid for værkstedseleverne. 

Onsdag den 04.11. har vi pædagogisk dag på V10. 

Undervisningen slutter denne dag kl. 13.00. 

I forbindelse med skolerejserne i marts måned vil 

eleverne skulle i skole søndag den 13.03.. Elever-

ne får en erstatningsfridag tirsdag den 22.12..  

Sidste skoledag før jul bliver derfor mandag den 

21.12., hvor vi tager på (jule)ekskursion. Nærme-

re information herom følger senere. 

  

 

 

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 

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