10. Klasse Ishøj

Vi forventer at du vælger 10. klasse:
• fordi du ønsker at blive dygtigere
• at du er motiveret, møder til tiden hver dag og er
		 forberedt til timerne
• at du er indstillet på, at undervisningen også kan ligge
		 uden for almindelig undervisningstid
• at du er åben og interesseret
• at du yder en målrettet indsats
Til gengæld får du:
• medindflydelse på undervisningen og skolens øvrige liv
• elevråd og skolefester
• gode undervisningslokaler
• glade og imødekommende lærere

Når du har bestemt dig til at tage et år på
10. Klasse Ishøj, skal du udfylde og aflevere den tilmeldingsblanket der ligger på
www.gildbroskolen.skoleintra.dk

10. Klasse Ishøj
Tryk: Ishøj Kommune, november 2011
Foto: Svend Erik K. Nathan og Mikael Helder Denvad.
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Er opdelt i perioder hvor der tilbydes forskellige fag.
Periodefagene kan f.eks. være.
• Dansk for højde- og længdespringere
• Iværksætter (sammen med CPHWest)
• Kunst & Design
• Fodbold
• Friluftsliv
• Hjemmeside (sammen med CPHWest)
• Samfundsfag
• Matematik for højde- og længdespringere
og mange flere.

Oplevels

Uddannelses- og erhvervsvejledning
I løbet af dit 10. skoleår bliver du tilbudt vejledning, så du kan blive
afklaret med hensyn til dit uddannelsesvalg, og får lagt en plan for de
første år efter 10. klasse.
UU-vejlederen hjælper dig med at planlægge hvilke udskolingsaktiviteter, du skal deltage i, mens du går i 10. klasse. Det kan fx være
brobygning, uddannelsesmesser og forskellige former for praktik.
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Holdene oprettes kun ved tilstrækligt antal tillmeldte.
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I forbindelse med din tilmelding skal du udfylde ønskeskema for den første
periode. Det er vigtigt at du angiver tre ønsker i prioriteret rækkefølge.
Derudover skal du have dansk, engelsk og matematik. Du kan også vælge
tysk og fysik. Du kan vælge at aflægge prøve i fagene dansk, engelsk,
matematik, tysk og fysik.
10. Klasse Ishøj har et udstrakt samarbejde med CPHWest, et samarbejde
der udbygges i skoleåret 2012 - 2013
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Mandag d. 10. maj 2012 kl. 9 -13
afholdes workshopdag, hvor du vil få
lejlighed til at hilse på dine kommende
lærere og klassekammerater og høre
mere om selve undervisningen.
Vi har aftalt med din nuværende skole,
at du på denne dag skal
til undervisning på
10. Klasse Ishøj

