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Vi har målrettet 10. klasse mod de unges ungdoms
uddannelser. Vi vil være starten på noget nyt – mere end 
afslutningen på folkeskolen.

Det anderledes er, at du har større valgfrihed i hvilke fag, du 
vil bruge mere eller mindre tid på. Herudover kan du også 
vælge efter interesse mellem de forskellige perspektiver: 
Global, Business, Science og Crafts.

FP10 fag: Alle elever har FP10 fagene Dansk, Engelsk 
og Matematik. Når du har aflagt prøve i alle tre fag, så 
har du en afgangsprøve i 10. klasse og dermed retskrav 
på at blive  optaget på ungdomsuddannelse, hvis du er 
 uddannelsesparat.
Dansk, som er et almentdannende fag, er ikke niveaudelt, 
men engelsk og matematik er niveaudelt i mindst to  niveauer 
alt efter faglig kunnen. Du går til eksamen i alle tre fag.

Overbygning: Herudover skal eleverne vælge en 
 overbygning. Her kan du vælge mellem fire forskellige:  
Global, Business, Science og Craft. Hver overbygning  
har forskelligt fagudbud og indhold.

Undervisningen på overbygningen fører også hen mod 
det, vi kalder VGIEeksamen. VGIEeksamen følger 
ikke det  normale pensum, men tilrettelægges af lærerne 
ud fra  motivation og indhold, der peger mod ungdoms
uddannelserne. Alle VGIEeksamener giver en karakter  
og en udtalelse, der vedhæftes eksamensbeviset.

Hvorfor vælge VG10E?

VG10E grundstruktur



Vidste du, at de  
første VG10E-klasser  

startede op i skoleåret  
2018/19 

Global: 
Her er indholdet primært rettet mod de globale forhold i 
vores verden. Overbygningen retter sig primært mod STX, 
HHX og HTX.
Fag:
 •  Vælg Globalengelsk eller Cambridgeengelsk 
 •  Vælg Fysik eller Samfundsfag
 •  Globaltysk (Vi har en erklæret målsætning om, at 

tysk skal være et højstatusfag, som eleverne nyder at 
 fordybe sig i)

Business: 
Denne overbygnings indhold er rettet mod økonomi, handel 
og virksomheder, og den retter sig primært mod HHX.
Fag:
 • Vælg Businessengelsk eller Samfundsfag 
 • Økonomimatematik
 •  Businesstysk (Vi har en erklæret målsætning om, at 

tysk skal være et højstatusfag, som eleverne nyder at 
fordybe sig i)

Science: 
Her er indholdet primært rettet mod natur videnskaben. 
 Overbygningen retter sig primært mod STX og HTX.
Fag:
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Crafts: 
På denne overbygning er undervisningen mere projekt
orienteret og individuel. Grundlæggende henvender denne 
linje sig til de både bogligt stærke og knapt så bogligt stærke 
elever, som også kan lide at bruge deres hænder i for
bindelse med undervisningen. Undervisningen består af en 
del projekter, hvor man arbejder alene, i grupper, sammen 
med virksomheder og eventuelt teknisk skole. Herudover 
er der kursusperioder, hvor man fordyber sig i de fag, man 
har svært ved eller får ekstra udfordringer i – for eksempel 
 Matematik, Dansk eller Engelsk – men som regel med en 
mere praktisk tilgang til timerne. På Crafts kan du også 
 komme i praktik i kortere eller længere perioder.

På Craftsoverbygningen afslutter man med et større projekt, 
som man forsvarer ved en mundtlig eksamen. 

Overbygningen retter sig primært mod EUX eller EUD.
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Hvis du undervejs ønsker en anden ungdomsuddannelse 
end overbygningen peger imod, kan du skifte overbygning. 
Det er dog ikke nødvendigt, da du har retskrav om optagelse 
på alle ungdomsuddannelser via FP10 fagene.

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

Vælg


