Velkommen
til Holbæk
10. klassecenter
Vi tilbyder dig et unikt skoleår,
som gør dig parat til en ungdomsuddannelse
På de næste sider kan du se vores program
for skoleåret 2021/22.

Gl. Ringstedvej 32 · 4300 Holbæk · Tlf. 7236 4000

Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er for alle, der har brug for at blive stærkere fagligt, personligt eller socialt. Vi gør vores bedste for at hjælpe hver enkelt elev med at
blive klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Det gælder både for elever, der vælger en erhvervsfaglig retning og for elever, der vælger en gymnasial retning.
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Kontaktlærer og kontaktgruppe
Du møder din kontaktlærer og din kontaktgruppe allerede den første dag efter sommerferien.
Kontaktgruppen består af elever, som du skal have mange af dine timer sammen med. Hver morgen mødes du med din kontaktlærer og din kontaktgruppe. Her udveksler I praktiske informationer, inden dagens undervisning starter.
Kontaktlæreren bliver et vigtigt holdepunkt for dig på Holbæk 10. klassecenter. Du har i løbet af
skoleåret en række udviklingssamtaler med din kontaktlærer, og det er også kontaktlæreren, der
står for årets skole-hjem-samtaler.

Samtaler om uddannelse, trivsel mm. mellem elev og kontaktlærer er en vigtig del af skoleåret
på Holbæk 10. klassecenter

Fagpakker før jul - valgfag efter jul
De valgfrie timer
I perioden fra skolestart i august og frem til juleferien har du 9 ugentlige timer i en fagpakke,
som du vælger, når du sender din ansøgning til os.
Efter juleferien erstattes din fagpakke af valgfag. I november tager du stilling til hvilke valgfag,
du vil have i perioden fra januar til maj 2022. Til den tid ved både du og din kontaktlærer, hvad
du skal fokusere på, for at blive parat til at starte på en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.
Derfor bliver det ikke så svært for dig at vælge mellem de mange valgfag, vi tilbyder.

Vælg mellem
8 fagpakker
Vi tilbyder 8 forskellige fagpakker
i efteråret 2021, og du skal vælge
1 af dem.
Overskrifterne er følgende:
10 EUD
Business
Kunst og design
Kulturen kalder
Sport og sundhed
Sundhed, omsorg og liv
Tech og science
Ud i verden
Bag de 8 overskrifter gemmer sig både
fagpakker, der retter sig direkte mod en
ungdomsuddannelse og fagpakker, der
i højere grad har fokus på personlig udvikling.
På de næste sider finder du korte beskrivelser af de 8 fagpakker.
Samtidig er det vigtigt, at du ser videopræsentationen de 8 fagpakker, inden
du vælger. Du finder den på hjemmesiden www.10kl.ungholbaek.dk.
Din kontaktlærer bliver en del af lærerteamet i den fagpakke, du vælger. Desuden har mange af dine holdkammerater i dansk, engelsk og matematik valgt
den samme fagpakke som dig.

Beskrivelse af de 8 fagpakker
10EUD
På 10EUD får du ekstra brobygning til erhvervsuddannelserne, og du får mulighed for at komme
i praktik et eller flere steder efter eget valg.
Den skemalagte brobygning finder sted på EUC Holbæk, hvor du vil blive præsenteret for de uddannelser, der hører under Byg et hus, samt Motor, metal & design.
Desuden kommer du i brobygning på Kystlivscentret på Holbæk havn, hvor du kan prøve dig
selv af som bådebygger og rebslager. Her renoverer/bygger vi fiskerbåde, som blev brugt i Holbæk for 100 år siden, og vi tager ud at fiske med dem.
Med andre ord: 10EUD er for dig, der vil starte på en håndværksmæssig erhvervsuddannelse
efter 10. klasse.

Business
Fagpakken business retter sig i særlig grad mod ungdomsuddannelserne EUX Business og HHX.
Du får et indblik i, hvad markedsføring og iværksætteri handler om. Inden for markedsføring skal
du arbejde med begreber som behov, reklame, købe- og forbrugsvaner samt markedsanalyse.
Iværksætteri dækker områder som socialt og personligt iværksætteri. Du kommer bl.a. til at gøre
klar til at ‘starte egen virksomhed’.
Undervejs besøger vi virksomheder og iværksættere og lader os inspirere.

Kunst og design
Kunst og design retter sig ikke mod
en bestemt ungdomsuddannelse. I
stedet får du mulighed for at udforske dine kunstneriske evner og udfolde dit kreative potentiale. Du
kommer til at møde olie, akryl og
akvarel. Du stifter bekendtskab med
maleteknikker, materialer, metoder
og motiver. Alle kan deltage - begyndere som øvede.
Vi kommer også til at beskæftige os
med design, og her får du mulighed
for at arbejde med decoupage, naturfarver på stof, stoftryk, broderi og
design af smykker.
Vi arbejder på skolens eget værksted og tager derudover ud på ekskursioner.

Kulturen kalder
Synes du, det er vigtigt at respektere forskellige menneskers kulturelle baggrunde? Elsker du at
lytte til musik? Har du lyst til at smage kulturelle lækkerier hver uge i 10. klasse? Så er Kulturen
kalder et godt valg for dig.
Vi zoomer ind på kulturen ved hjælp af film, musik, dans, sang mm. Vi kigger både på kultur i et
dansk og internationalt perspektiv. Vi dykker ned i udvalgte lande eller byer. Sætter vi fx spot på
Rom, så giver det os lejlighed til at lytte til italiensk musik, diskutere italiensk fodbold, mad, religion og Romerrigets historie.
Kulturen Kalder bringer dig vidt omkring, og du har mulighed for at præge undervisningens indhold undervejs.

Sport og sundhed
Elsker du at dyrke sport, så er fagpakken Sport og sundhed et oplagt valg.
Vi prøver mange forskellige sportsgrene, og du gennemfører undervejs DGI’s ungdomstræneruddannelse, der hedder I FRONT. Du kommer også til at prøve dig selv af som instruktør for
børn. Undervejs får du grundlæggende viden om emner som skadesbehandling, sportspsykologi,
doping og sportens organisation i Danmark. Desuden skal du lave mad - SUND mad.
Overvejer du at uddanne dig til pædagog, lærer/idrætslærer, fysioterapeut, diætist eller træner,
så er fagpakken Sport og sundhed et godt valg.

Sundhed, omsorg og liv
Er du glad for mennesker og interesserer du dig for samspillet med andre - både børn, unge og
gamle - er fagpakken SOL et godt valg. Med udgangspunkt i menneskets livscyklus og samfundet, arbejder vi i denne pakke med fag, som vedrører de behov, vi har i løbet af et langt liv. Vi
skal også lære hvordan vi mennesker agerer sammen, hvordan vi får nogle gode livsstile og hvordan vi kan arbejde med os selv. Vi kommer ud i naturen, lærer at lave sund og nem mad og bruger vores krop gennem motion og mindfulness.
Overvejer du at uddanne dig som f.eks. pædagog, lærer, eller indenfor et af SOSU-fagene, er
denne fagpakke lige noget for dig.

Tech og science
Tech og science er fagpakken for dig, der
synes, at teknologi og videnskab er spændende.
Vi beskæftiger os med emner indenfor en
bred fagrække og arbejder med bl.a. teknologi, kodning, robotter, kunstig intelligens,
fremtiden, teknologiforståelse, animationer,
3D-grafik, klimaet, rummet, vores krop, kultur, natur, tro og livets oprindelse.
Vi vil, i det omfang, det er muligt, besøge
virksomheder, tage på ture og få besøg af
gæstelærere, så du kommer til at møde dygtige nørder indenfor flere områder af naturvidenskaben.

Ud i verden
Går du rundt med en globetrotter i maven og påtænker at starte en gymnasial uddannelse? Elsker du samfundsfag og sprogfag og kunne du tænke dig at arbejde med international politik;
synes du, at problemstillinger som miljø, flygtninge og europæisk medborgerskab er spændende? I Ud i verden arbejder vi bl.a. med religion, geografi og historie, og vi benytter forskellige digitale platforme.
Ser du en fremtid inden for fx undervisning, journalistik, internationale studier, kommunikation
eller lignende, er du landet på rette hylde.
Der bliver måske mulighed for at komme på en rejse, og samtidig vil der være mulighed for at
være vært for en europæisk ung i en uge (privat indkvartering).

Eksempel på et efterårsskema
I efteråret ser skemaet for elever i fagpakken Sport og sundhed ud på denne måde:
Mandag
08.15 - 08.30

samling med
kontaktlærer

08.30 - 09.30

engelsk

09.45 - 10.45

matematik

11.00 - 12.00

dansk

12.30 - 14.00 sport for en dag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

samling med
kontaktlærer

samling med
kontaktlærer

samling med
kontaktlærer

dansk

matematik

matematik

træneruddannelse
træneruddannelse
træneruddannelse

engelsk

dansk

dansk

matematik

engelsk

engelsk

sund mad

boldspil

valgfag / kursus

svømning

Alle elever på Holbæk 10. klassecenter har timer i deres fagpakke på samme tid - men indholdet
i de røde felter ovenfor gælder selvfølgelig kun Sport og sundhed.

Forår med valgfag
Fagpakkerne slutter til jul. Når vi starter efter juleferien, skal du have valgfag i stedet for din fagpakke. Det betyder ikke, at du skifter hold i dansk, engelsk og matematik. Du fortsætter også med
den samme kontaktlærer i hele skoleåret.
Det er dine interesser og faglige behov, der styrer dine valg. Nedenfor er et eksempel på et
skema i foråret 2022:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

samling med
kontaktlærer

samling med
kontaktlærer

samling med
kontaktlærer

08.15 - 08.30

samling med
kontaktlærer

08.30 - 09.30

engelsk

business

dansk

matematik

matematik

09.45 - 10.45

matematik

business

engelsk

dansk

dansk

11.00 - 12.00

dansk

business

matematik

engelsk

engelsk

12.30 - 14.00

spansk

business

kunst & design valgfag/kursus

Timerne med blå baggrund, viser hvor valgfagene placeres.
Vi tilbyder 42 forskellige valgfag i det nuværende skoleår.

Tysk, fysik og kurser
Det er ikke et krav, at du har tysk og/eller
fysik i 10. klasse. Men ønsker du et af de to
fag, så placeres det torsdag efter spisepausen hele året - i de to skemaeksempler
ovenfor er feltet farvet grønt.
Hvis du ikke vælger tysk eller fysik, skal du
torsdag eftermiddag have en række kurser
- typisk faglige kurser, der understøtter den
daglige undervisning, fx. engelsk grammatik eller gymnasiematematik.

Brobygning og praktik
Uanset hvilken fagpakke du vælger, så skal
du ud i brobygning en uge i slutningen af
oktober.
Derimod er praktik er ikke en obligatorisk
del af programmet på Holbæk 10. klassecenter. Men du har mulighed for at komme
i individuel praktik i løbet af 10. klasse.
Det aftales med din kontaktlærer og
UU-vejleder.

psykologi

De næste
skridt

ok ,
Find os på facebo
instagram og
lbaek .dk
www.10kl.ungho

Coronarestriktionerne gør det umuligt for os at holde åbent hus i starten af 2021.
Derfor er hjemmesiden www.10kl.ungholbaek.dk stedet, hvor du i første omgang kan søge
mere information om vores skole. Du er naturligvis også velkommen til at skrive eller ringe
til os.
Når du har besluttet dig for at tilmelde dig Holbæk 10. klassecenter, skal du samtidig være
klar til at vælge din fagpakke.
I maj måned inviteres du på besøg på Holbæk 10.klassecenter. Her får du yderligere information om indholdet i den fagpakke, du har valgt, og du får mulighed for at stille alle
de spørgsmål, du stadig mangler svar på. Fortryder du herefter dit valg af fagpakke, er der
stadig mulighed for at foretage en ændring.
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