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NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2016 
 

GODT I GANG 

Onsdag den 10.08. modtog vi i 10. klasse 119 for-

ventningsfulde elever. Rent geografisk fordeler 

eleverne sig fra alle hjørner af Vejen Kommune 

og kommer fra mere end 30 forskellige skoler.  

Det er vigtigt, at alle elever trives både socialt og 

fagligt, og alle har oplevelsen af at være en del af 

et fællesskab. Målet for flere af vores sociale akti-

viteter i starten af året har derfor primært været 

at ryste eleverne sammen. Vi har desuden arbej-

det på at skabe et fælles værdigrundlag ved at ar-

bejde med, hvad der karakteriserer en god elev, 

lærer og et godt 10. klassecenter. 

 

At eleverne selv er med til at opstille værdier for 

V10, oplever vi, er med til at give et større med-

ejerskab 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 og enga-

geret elevgruppe.  

TURE UD AF HUSET 

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 syn-

lige 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 introtu-

ren til Lintrup. Vejrguderne viste sig fra deres al-

lerbedste side, hvilket gjorde, vi var ude det me-

ste af tiden. Der blev lavet mange forskellige kon-

kurrencer, grillet, hygget og grinet meget. 

Næste arrangement uden for skoletid bliver tors-

dag den 6. oktober, hvor vi planlægger Challenge 

Night. Denne dag skal eleverne først have normal 

skoledag og så igen møde ind på skolen kl. 20.00. 
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Aftenen/natten vil byde på forskellige aktiviteter i 

bl.a. Vejen Idrætscenter og Skoleskoven. Nær-

mere information omkring mål og indhold for ar-

rangementet lægges ud på elev- og forældreintra. 

 

INTRA OG NETPROTOKOL 

Som nævnt på forældremødet sendes beskeder 

og information fra V10 ud via forældreintra. For 

at følge med i de unges skolegang 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. 

UDDANNELSESPARATHED 

Omdrejningspunktet for de forskellige aktiviteter, 

vi har i 10. klasse relaterer sig alle til, at eleverne 

personligt, fagligt og socialt efter endt skoleår bli-

ver uddannelsesparate til at kunne påbegynde 

den ønskede ungdomsuddannelse. Undersøgelser 

viser, at det har stor betydning for elevernes læ-

ringsudbytte og udvikling, at de selv er aktive i 

denne proces. Vi har derfor valgt, at eleverne lø-

bende i løbet af året skal arbejde med egen vur-

dering og refleksion i forhold til områder, inden-

for hvilke de ønsker/har behov for at blive styr-

ket.  

Arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering 

tog vi hul på ved vores første temadag. Eleverne 

blev indledningsvis præsenteret for, hvad det 

konkret forventes af dem for at blive erklæret ud-

dannelsesparat inden for de 3 områder. Efterføl-

gende skulle hver elev ud fra deres mål for 10. 

klasse vælge 4 delområder, de ønsker at udvikle. 

Vi opfordrer til, at I derhjemme sammen med den 

unge går ind på programmet Min Uddannelse og 

tager en drøftelse af, hvad den unge har skrevet. 

 

Eleverne får løbende feedback fra faglærerne. 

Feedbacken bliver eleverne bedt om at notere i 

Min Uddannelse. I løbet af året er der på temada-

gene om fredagen lagt kontaktlærertid ind, hvor 

eleverne ud fra hjælpespørgsmål skal reflektere 

over dels, hvad de oplever at lykkes med i fagene, 

dels hvad der er af udfordringer.  

Elevens overvejelser, som skrives ind i Min ud-

dannelse, er en del af udgangspunktet for de mi-

nimum 3 samtaler, hver elev har med sin kontakt-

lærer i løbet af året. 

AKT-TEAM 

Af forskellige grunde er der unge mennesker, som 

har brug for ekstra støtte i form af samtaler med 

en ”voksen”. På V10 har vi et AKT-team med 

medarbejdere, som har forskellige styrkesider og 

er parate til at hjælpe og støtte op om unge, som 

har brug for vejledning/guidning. De 4 medarbej-

dere er: 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.mariagerfjord.dk/Ungdommens-Uddannelsesvejledning/Op-til-18-aar/-/media/11981DB5E6E541C89048464086D238CD.ashx?h%3D217%26w%3D175&imgrefurl=http://www.mariagerfjord.dk/Ungdommens-Uddannelsesvejledning/Op-til-18-aar/Vejledning-i-grundskolen&docid=AdzfpdWOsNC6JM&tbnid=ckr4eY3CqKiuWM:&w=3100&h=3849&bih=1105&biw=1920&ved=0ahUKEwiDnIOo8pPPAhUqOpoKHX3qBaI4ZBAzCCAoHTAd&iact=mrc&uact=8
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Helle Bruun (tlf.: 40239449), Charlotte Berg Plith 

(tlf.: 23841043), Niels Dammeyer (tlf.: 22232426) 

og Keld Bjørbæk (tlf.: 40362959).  

Hvis vi oplever elever med bekymrende adfærd 

kan man som forældre forvente at blive indkaldt 

til en samtale på skolen, hvor der vil blive opstil-

let tiltag for at hjælpe eleven. Dette gælder også, 

hvis en elev udviser tegn på at være påvirket hash 

eller andre euforiserende stoffer. 

 

TEMA- OG KURSUSDAGE 

Hver fredag afvikles tema- og kursusdage, hvor 

målene er: 

 At øge elevernes motivation for læring 

ved, at de oplever anderledes og varie-

rede 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 

 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 forstå-

else af uddannelses- og arbejdsmæssige 

forhold  

 

Et af målene for temadagene i starten af året har 

været at øge elevernes omverdensforståelse. Et 

andet mål var, at vi gerne vil give eleverne en for-

ståelse for, at man selv kan være med til at forme 

sit liv ved at tage nogle aktive valg og også 

kæmpe, når der sker noget uventet. 

I den forbindelse har vi haft besøg af 2 forskellige 

gæstelærere. Den 26.08. tog filmfotograf Morten 

Hilmer os med på en fantastisk ekspedition med 

Siriuspatrulen.   

Ved temadagen den 09.09. blev eleverne præsen-

teret for målet ud fra en helt anden vinkel. Her 

hørte vi også et fantastisk foredrag af Mette De-

fine Licht, hvis liv pludselig ændrede sig, da hun 

som 16-årig blev ramt af en livstruende kræftsyg-

dom. Mette fortalte om sin vej tilbage til livet og 

om, hvordan hun med viljestyrke har formået at 

leve et godt liv trods alvorlige mén fra sygdom-

men. 

 

To temadage i september vælger vi at bruge på 

kurser inden for:  Ordbogen.com/dansk gramma-

tik, Geogebra, Excel, Word, Google og faglig læs-

ning og notatteknik. Dette for at sikre, eleverne 

får lært grundlæggende færdigheder til at kunne 

lave/skrive de opgaver, som de vil blive stillet i lø-

bet af skoleåret. 

SKOLEHJEMSAMTALER 

Skolehjemsamtaler, hvor forældre deltager, af-

holdes den 11., 12. og 13. oktober med kontakt-

læreren.  Invitation til samtalerne udsendes i den 

kommende uge. Den første skolehjemsamtale er 
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obligatorisk for alle elever og forældre. Skulle no-

gen være forhindret de pågældende datoer, skal 

man henvende sig til kontaktlæreren.  

For 2-sprogede elever, hvor der er behov for tolk, 

afholdes først et forældremøde og efterfølgende 

skolehjemsamtaler mandag den 24. oktober. 

Også her er der mødepligt. Særskilt invitation ud-

sendes også i den kommende uge. 

 

CAMPUS VEJEN 

V10 er sammen med de øvrige uddannelser i Ve-

jen og Askov en del af Campus Vejen. Omdrej-

ningspunktet for samarbejdet er at skabe opti-

male rammer for læring, fysisk aktivitet og fælle-

skab for unge i Vejen Kommune. 

Tirsdag den 27.09. deltager vi sammen med de 

øvrige skoler i en eleveventdag i Vejen Idrætscen-

ter. Målet for dagen er øge kendskabet til hinan-

den. En del af samarbejdet i Campus Vejen fore-

går på medarbejderniveau og indebærer et sam-

arbejde mellem faglærerne på uddannelserne. 

Grundet et medarbejderarrangement den 10.10. 

har alle elever denne dag fri kl. 12.35 (efter 5. lek-

tion). 

, ung e i Vejen Kommune 

og vil i samarbejde nye og uniammer for 

det gode umsliv i Vejen Kommune. 

FODBOLDSTÆVNE 

Onsdag den 11. oktober deltager elever, som har 

fodbold som valgfag, sammen med Martin Højrup 

i et fodboldstævne i Haderslev. Der skal spilles 

henholdsvis 11 og 7 mandskampe mod hold fra 

andre 10. klasses skoler i Sydjylland. Vi priorite-

rer, 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. 

 

 

TILBUD OM MORGENMAD 

Fra den 26. september vil der være tilbud om 

morgenmad (havregryn) fra kl. 7.30-7.50. Vi for-

søger i første omgang en ordning uden tilmel-

ding. Betingelsen for at få morgenmad er, at man 

hjælper med den efterfølgende oprydning og er 

klar til undervisning kl. 8.05.  

Hvis der er noget, som giver anledning til spørgs-

mål/undren, bedes I henvende jer til skolen. 

 

PÅ VEGNE AF MEDARBEJDERNE VED  

 

Helle Agerskov Høffner, afdelingsleder 
(tlf.: 79965550/24274742 Mail: hah@vejen.dk) 
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