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Skemaeksempel
- sammsæt dit eget skema

s. 2

Valgfag som kun udbydes i første periode: Smykkeværksted, Glas og Kajak.

Valgfag som kun udbydes i 2. og/eller 3. periode: Strik, Keramik, Redesign, Klatring, Mountainbike og Yoga.
 

Cambridge Engelsk (10. kl.) er en mulighed for dig der virkelig er dygtig til og brænder for engelskfaget. Du skal
kun vælge det, hvis du virkelig gerne vil nørde med faget og sproget, og have lyst til at dyrke fordybelsen og
detaljerne. En generel dygtiggørelse i engelsk vil du selvfølgelig opleve i den almindelige og obligatoriske
engelskundervisning.

Tysk (10. klasse) er en mulighed og ikke et krav. Faget er prøvefrit for alle og vi har mulighed for at fordybe os i
faget på en ny og anderledes måde. Vi niveaudeler i tysk for at ramme alle bedst muligt, der hvor de er. Det er
vigtigt at gøre sig klart at tysk er et aktivt tilvalg for hele året, og det er væsentligt at overveje, om du i stedet skal
vælge at skabe mere plads i i dit skema til pauser og valgfag. Er du i tvivl om dit valg af tysk ift. dit ønske om
ungdomsuddannelse, er du velkommen til at kontakte skolen og tale med en vejleder. 

Fysik/kemi (10. kl.) er en mulighed og ikke et krav. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fysik/kemi er et aktivt tilvalg for
hele året, og det er væsentligt at overveje, om du i stedet skal vælge at skabe mere plads i dit skema til pauser og
valgfag. Vælger du fysik/kemi, gør vi opmærksomme på, at det er bindende for hele skoleåret. Er du i tvivl om dit
valg af fysik/kemi ift. dit ønske om ungdomsuddannelse, er du velkommen til at kontakte skolen og tale med en
vejleder.

 



Årskalender
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Dagsrytme

s. 4

 

07.00
07.10

08.00-08.30
08.30-11.50
11.50-12.15
12.30-15.00
15.00-15.15
15.20-17.20
16.30-17.30
17.30-17.55
18.00-19.00
19.00-19.15
19.15-20.00
20.00-21.45
21.25
21.45
22.00
22.30

Sygemelding i spisesalen
Morgenmad
Morgensamling, nyheder og meddelelser
Rengøring af fællesområder og oprydning af værelser
Undervisningstimer med pauser
Middag
Undervisning
Eftermiddagsforfriskning og pause
Valgfags- og linjefagslektioner af 3/4 - 2 1/4 timers varighed
Lektiecafé på lærerværelset
Aftensmad
Stilletime
Rengøring
Lektiehjælp/-café på lærerværelset
Aftenaktiviteter
Forfriskning
Aftensamling
På eget boområde
Der skal være ro, og du ligger i din seng


