


HVORFOR HAR VI DENNE 10. KLASSE?

• Vil gerne være starten på deres fremtid i stedet for 
slutningen på folkeskolen.

• Kvalitetsløft
• Flere valgmuligheder i fagsammensætning
• Vælge mere interessebaseret.
• Mere motivation og engagement



HVAD ALLE VG10E HOLD HAR

• Alle hold har 3 FP10 fag
• Dansk – ikke niveaudelt, almen 

dannende
• Engelsk niveaudelt 
• Matematik niveaudelt 
• FP10 prøve i disse fag –

afgangseksamen fra 10. kl.



• Man skal vælge en overbygning 
– Det skal I gøre lige om lidt, så 
vi er klar med jeres skema til 
skolestart.

• Global, Business, Science og 
Crafts

• 7 lektioner om ugen 
• Man skal til eksamen/afsluttet 

prøve
(kombi med FP10) fagene)

• Er målrettet 
ungdomsuddannelser

• Man kan vælge om undervejs

OVERBYGNINGER – VG10E



GLOBAL

• Engelsk (mulighed for Cambridge - Kun 
Global)

• Tysk (afslutning projektopgave)
• Global-fysik eller samfundsfag – man skal 

vælge én af dem. Afsluttes med 
projektopgave.



BUSINESS

• Økonomi – skarp handelsskoleprofil  
• Business engelsk eller samfundsfag  ( Samf. 

afslutning projektopgave)
• Tysk (afslutning projektopgave)



SCIENCE

• Fysik (afsluttes med eksamen)
• Kemi (indgår i fysikeksamen) 
• Biologi (afslutning projektopgave)



CRAFT – UNDERVISNING I PRAKSIS

• Praktik i virksomheder lokalt
• Projekter på VGIE og på erhvervsskolerne 
• Boglig fordybelse – praktisk tilgang
• Jobhjælp  - skrive ansøgninger
• Afgangsprojekt med eksterne censorer

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Praktik:�Ved virksomheder i området. 4 eftermiddag om ugen fra 13.00 til 16.00 (mandag og onsdag til 17.30)�6 uger i alt (ca. 96 timer)Projekter:�Kan laves i samarbejde med praktikstedet, men ellers i samarbejde med teknisk skole og på VGIE.�3 lektioner om dagen i 18 dage = 6 uger = 3 projekter (54 lektioner)Meritgivende brobygning�Undervisning i grundfag med fagretning. På erhvervsskolen.Undervisning:�Fordybelse i FP10 fagene. Man arbejder ekstra med de ting, der undervises i på FP10 fagene. �Basisfærdigheder i dansk, engelsk og matematik – kursusform.�3 lektioner om dagen i 24 dage = 8 uger (24 lektioner pr. fag – 72 lektioner i alt)Lektiehjælp: - individuel hjælp med egne lektier�3 lektioner om dagen i 6 dage = 2 uger (18 lektioner)Jobhjælp: – Sådan skriver du en ansøgning, Sådan er en jobsamtale, Sådan flytter du hjemmefra.�3 lektioner om dagen i 6 dage = 2 uger (18 lektioner)



OVERBYGNINGER - OVERSIGT

Dansk på FP10 niveau
Niveaudeling FP10 i matematik og engelsk 



HUSK!

• Man har lige meget at lave på alle 
overbygninger.

• I FP10 fagene skal man igennem det samme 
pensum (reglerne fra ministeriet er de 
samme)



SPØRGSMÅL…



Nu kan I gå rundt til 
cafebordene og 
stille afklarende 
spørgsmål, 
eller hvis man er 
sikker vælge jeres 
overbygning.  

SÅ SKAL I VÆLGE
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