
Velkommen til skoleåret 2022/23 

10.X 
-bliv klar til ungdomsuddannelse 

STX HHX HTX HF EUX EUD 

Vi tager til  
USA 2022/23! 



10.X på Rønde Privatskole 
Rønde Privatskole har i over 100 år uddannet unge mennesker, så de 
sikkert kunne komme videre i gennem uddannelsessystemet. 10.X 
på Rønde Privatskole er ingen undtagelse.  Her får du mulighed for 
at forbedre dit faglige niveau samtidig med, at du kan udvikle dig 
socialt, så du er helt klar til at komme videre til en ungdomsuddan-
nelse. Rønde Privatskole deler bygninger med Rønde Gymnasium, 
så du får mulighed for at være en del af ungdomslivet, samtidig med 
at har en fast base i 10.X. 

 
Fagligt løft 
På Rønde Privatskole har vi fokus på at gøre dig klar til de gym-
nasiale ungdomsuddannelser, derfor navnet 10.X. Det betyder, at 
du vil blive mødt af lærere, der har ambitioner på dine vegne, og 
som lægger et niveau for undervisningen, der gør dig klar til at 
tage en gymnasial ungdomsuddannelse, når du afslutter  10.X. 
Vælger du en anden ungdomsuddannelse, vil du stadig opleve, 
at det faglige løft vil gavne dig fremadrettet. 

 
Social udvikling 
Høj faglighed kan ikke stå alene. Derfor har vi i 10.X på Rønde Privat-
skole også stor fokus på elevernes trivsel og deres sociale udvikling. 
Det sker bl.a. gennem aktiviteter, hvor vi skaber tillid og tryghed i 
fællesskabet. det sker via gruppearbejde, fremlæggelser, projekter 
og studieturen.  

HVAD FORVENTER RØNDE PRIVATSKOLE AF DIG 

- at du er positivt indstillet på at opfylde formålet med 10.X. 

- at du er parat til at tage imod de udfordringer, du møder. 

- at du altid møder velforberedt til undervisningen. 

- at du er parat til at gøre dig umage og lære nyt. 





 

Vi ser dig! 

 

-Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg 
er for, at der endelig er en skole som 
vil tage udfordringen op med min 
søns faglige besværligheder.  

Han har virkelig været tabt i skolesy-
stemet og ingen havde tiden og re-
surserne til at hjælpe ham, så han 
blev bare kastet rundt.  

Han trives virkelig ved jer og for første 
gang nogensinde, så tror han selv på, 
at han kan blive bedre. 

Tusind tak for dig og dine kollegaer 
og hele skolen. 

 

Forældre til elev på Rønde Privatskole 

Dit valg, din fremtid! 

 

-Jeg valgte i bund og grund Rønde Privat-
skole på grund af det faglige niveau. Og 
skolen levede i den grad op til mine for-
ventninger, med motivation og gode lære-
re, er mit faglige niveau kun steget.  

Derudover har klasserne et helt særligt 
fællesskab, hvor du kan forvente at få ven-
skaber, der holder for livet.  

Med fokus på den enkelte elev skaber sko-
len et trykt fællesskab, hvor der er plads til 
at være sig selv. 

 

Elev i 10.X (startet i 8. klasse)  



Intro- og studietur 
10.X starter skoleåret med en introtur, der foregår i den vilde na-
tur i cykelafstand fra skolen. Her vil man prøve aktiviteter og mø-
de udfordringer, der har til formål at ryste klassen sammen og 
sørge for, at skoleåret starter med højt humør.    
I løbet af skoleåret er der en studietur ud i Verden. Indholdet af 
studieturen er tæt knyttet sammen med det faglige indhold i 
undervisningen, både før og efter turen. Her får du en fed fælles 
oplevelse med dine klassekammerater, hvor I sammen får ind-
blik i en fremmed kultur. 
 
Individuel UU-vejledning til alle 
Om du er erklæret uddannelsesparat eller ej, så har du på Rønde 
Privatskole mulighed for personlig sparring med en uddannel-
sesvejleder. Så bliver du og dine forældre klædt bedst muligt på 
til at tage det rigtige valg om ungdomsuddannelse.  
 



Fagene i 10.X  
 
Kernefagene 
I 10.X har vi fokus på at styrke kompetencerne i prøvefagene 
dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik-kemi. Derfor har alle 
disse fag en ekstra lektion, så der er tid til at komme godt rundt 
om stoffet og gøre dig parat til en ungdomsuddannelse. Derud-
over har vi idræt og klassens tid. I idræt  lægges vægt på god fy-
sisk aktivitet, vi løber, spiller bold træner kroppen både ude og 
inde. I klassens tid er der fokus på trivsel og på at få talt om stort 
og småt, der rører sig klassens dagligdag. Desuden bruges den 
også til lektiecafé og hygge i klassen. 

 
 
 
 
Fokus 
På Rønde Privatskole vil vi gerne rumme ”det hele menneske” og 
dermed gøre vores elever livsduelige. Derfor vil vi gerne vise ele-
verne, hvad vi kan opnå og opleve sammen i naturen eller med 
undervisning på andre måder end traditionel klasse- og fagun-
dervisning. 
Vi har derfor fra skoleåret 2021/2022 indført Fokus fire timer pr. 
uge, som blandt andet vil indeholde mountainbike-ture, snak og 
æd (mad over bål), vandringsture, vandaktiviteter, eksamens-
angstkursus, teknologiforståelse (STEAM), økonomistyringskur-
sus og meget andet.  



 

Fag Lektioner 

Dansk 7 

Engelsk 5 

Tysk 5 

Matematik 6 

Fokus 4 

Idræt 2 

Fysik-kemi 4 

Klassens tid 1 

I alt 34 
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Et kig ind i skolens hverdag... 
 

De tilsendte årsplaner over de planlagte faglige aktiviteter i klas-
serne er meget klare og overskuelige i opstillingen, så det er let at 
følge den faglige proces gennem året. De efterlader helt klart ind-
trykket af et grundigt arbejde fra lærernes side samt viser, at den 
faglighed, der arbejdes med i meget fin grad, svarer til, hvad der 
kræves i folkeskolen.  

Sammenholdt med den undervisning, jeg overværede og som fulg-
te undervisningsplanerne, giver det indtryk af den god og velover-
vejet faglig undervisning på Rønde Privatskole. 

Der er en rigtig god stemning på skolen både i timerne og på gan-
gene i frikvartererne.  Eleverne virker glade og motiverede og om-
gangstonen er positiv. 

Det var meget tilfredsstillende at overvære undervisningen og at se 
den faglige og pædagogiske forberedelse til lektionerne. 

 

-Uddrag fra uanmeldt tilsynsrapport november 2021 

 

Arvid Bech 

Tilsynsførende 


