
GLOBAL, BUSINESS, SCIENCE & CRAFTS...

VGIE PRÆSENTERER...



I SKOLEÅRET 2018/19 SØSÆTTER VI EN HEL NY 10. KLASSE, VG10E
– eleverne skal stadig til FP10 afgangseksamen. De skal stadig have en stor 
del af de almindelige fag. De skal stadig niveaudeles i nogle fag. Det nye er, 
at vi gerne vil målrette 10. klasse mod de unges ungdomsuddannelse.  
Vi vil gerne være starten på noget nyt – mere end afslutningen på folkeskolen. 
Det nye er, at eleverne har større valgfrihed, i hvilke fag de vil bruge mere eller 
mindre tid på. Herudover kan man også vælge lidt efter interesse mellem 
forskellige perspektiver som Globalt udsyn, Handel og Erhverv, Håndværk 
eller Naturvidenskab.

BESKRIVELSE AF VG10E - GRUNDSTRUKTUREN:
FP10 fag: Alle elever har FP10 fagene dansk, engelsk og matematik. Når 
man har aflagt prøve i alle tre fag, så har man en afgangsprøve i 10. klasse. 
Dansk som er et alment-dannende fag er ikke niveaudelt, men engelsk og 
matematik er niveaudelt i mindst 3 niveauer alt efter faglig kunnen.  
Man går til prøve i alle tre fag.

Overbygning: Herudover skal eleverne vælge en overbygning. Her kan vælges 
mellem 4 forskellige. Global, Business, Science og Crafts. Hver overbygning 
har forskelligt fagudbud og indhold. Undervisningen på overbygningen fører 
hen mod eksamen, som skal aflægges i alle fag, men herudover er undervis-
ningen tilrettelagt således at de forskellige fag ruster eleverne bedst muligt til 
de enkelte ungdomsuddannelser.

Global: Her er indholdet primært rettet mod de globale forhold i vores 
verden. Fagrækken er engelsk, tysk og fysik. Retter sig primært mod STX og 
HTX, og kan med fordel kombineres med tilbudsfag som samfundsfag eller 
biologi. Eksempler på temaer: I fysik arbejder man med - Energi nu og i 
fremtiden, lokalt og globalt; Programmering; Global miljøkemi. Engelsk og 
tysk arbejder med Global encounters (kulturmøder); Verdensborgerskab; 
Internationalt samarbejde.

Business: Denne overbygnings indhold er rettet mod økonomi, handel og 
virksomheder. Fagrækken er Erhversvøkonomi, engelsk og tysk. Retter sig 
primært mod HHX og kan kombineres med tilbudsfag indenfor sprog eller 
samfundsfag. 



Eksempler på temaer: I Erhvervsøkonomi arbejdes der med – Valuta; Budget og 
regnskab; Virksomhedsplaner og iværksætteri. I tysk og engelsk arbejder man 
med English/Deutsch as a global language/ business language; Samfundsop-
bygning i et historisk perspektiv (med fokus på økonomi og erhversliv); Import 
and export.

Science: Her er indholdet primært rettet mod naturvidenskaben. Fagrækken er 
fysik og matematik. Man har ekstra meget fysik i forhold til Global. Retter sig 
primært mod STX og HTX og kan med fordel kombineres med tilbudsfag in-
denfor sprog eller biologi Eksempler på temaer: I fysikdelen arbejdes der med 
- Astronomi, mennesket i universet; Bioteknologi og enzymer; Produktion med 
bæredygtig udnyttelse. Matematikken beskæftiger sig med – Formler; Tegning; 
Målestok; Brug af it værktøjer; Beviser.

Crafts: På denne overbygning er undervisningen mere projektorienteret og in-
dividuel. Grundlæggende henvender denne linje sig til de både bogligt stærke 
og knapt så stærke elever, som også kan lide at bruge sine hænder i forbindel-
se med undervisningen. Undervisningen består af en del projekter, hvor man 
arbejder alene, i gruppe, sammen med virksomheder og evt. teknisk skole. 
Herudover er der kursusperioder, hvor man fordyber sig i de fag man har 
svært ved eller får ekstra udfordringer i matematik, fysik eller sprog, men som 
regel med en mere praktisk tilgang til timerne. På Crafts kan man også komme 
i praktik i kortere eller længere perioder. På Crafts overbygningen afslutter man 
med et større projekt, der skal forsvares ved en mundtlig eksamen. Der forlan-
ges ingen skriftlighed i forbindelse med det afsluttende projekt eller eksamen. 
Retter sig primært mod EUX eller EUD og kan kombineres med mange forskelli-
ge tilbudsfag.

Tilbudsfag: Som et supplement til sin overbygning kan man tilvælge et ekstra 
bogligt fag i tilbudsblokken. Her er tale om fag som Højniveau tysk, Cambridge 
engelsk, Biologi, Samfundsfag, Historie eller Geografi. Man kan også vælge at 
holde fri i denne tilbudsblok.



VI SES PÅ 
Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole!

Vi har store forventninger til denne nye måde at strukturere 10. klasse 
på. Vi er sikre på, at eleverne vil opleve større sammenhæng med  
og bedre forberedelse til ungdomsuddannelserne. Vi har bygget  
denne nye 10. klasse op i tæt samarbejde med gymnasier,  
handelsskoler og tekniske skoler.

Så vil du sikre dig den helt rigtige forberedelse til det næste  
skridt i livet – så er VG10E lige noget for dig.

Tommy Mikkelsen 
Forstander


