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D I T  VA LG ,  D I N  F R E M T ID !  

• Høj faglighed (bl.a. ekstra timer 
i dansk, matematik og engelsk)  

 

• Social udvikling 

• Fysik/kemi og tysk som valgfag 

• Adventuretur 

• FredagsFlex 

HØJ  FAG LIG HED  

På Rønde Privatskole har vi fokus på at 

gøre dig klar til de gymnasiale ungdoms-

uddannelser, derfor navnet 10.X. Det bety-

der, at du vil blive mødt af lærere, der har 

ambitioner på dine vegne. Lærere som 

lægger et niveau for undervisningen, der 

gør dig klar til at tage en gymnasial ung-

domsuddannelse, når du afslutter 10.X. 

Vælger du en anden ungdomsuddannel-

se, vil du stadig opleve, at det faglige løft 

vil gavne dig fremadrettet.  

Jeg valgte i bund og grund Rønde Pri-
vatskole på grund af det faglige niveau. 
Og skolen levede i den grad op til mine 
forventninger, med motivation og gode 
lærere, er mit faglige niveau kun steget.  

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

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

Elev i 10.X  

10 . X  -  NY  PR OF I L  2023 /24  



S OCI AL  U DVI KLI NG  

Høj faglighed kan ikke stå alene. Derfor 

har vi i 10.X også stor fokus på elevernes 

trivsel og deres sociale udvikling. Det 

sker bl.a. gennem aktiviteter, hvor vi ska-

ber tillid og tryghed i fællesskabet. Det 

sker via gruppearbejde, fremlæggelser, 

projekter og studieturen.  

F YS I K /KEM I  OG  TYS K SOM  
VA LG FAG  

På Rønde Privatskole har vi fokus på fa-

gene dansk, engelsk og matematik. Der-

udover vil der kunne vælges fagene fysik/

kemi og tysk. Disse fag køres i løbet af 

mandag til torsdag. Det betyder at du 

kan vælge om din skoleuge skal indehol-

de 25, 29 eller 33 lektioner. Vi tror på, at du 

kan tage ansvar for din læring og sam-

mensætte de fag, der vil klæde dig bedst 

på til ungdomsuddannelse.  



ADVENTU R ETU R  

”Tør du?” vil være en overskrift i starten af 

skoleåret, da vi skal på Adventuretur i Eu-

ropa. Her får du en fed fælles oplevelse 

med dine klassekammerater, hvor I får 

prøvet nogle grænser af og derigennem 

kommer til at lære hinanden og jer selv 

bedre at kende. 

Til foråret vil der være en tur til en større 

by i Danmark hvor vi skal opleve bylivet 

og kulturen på gadeplan.   

FR EDAG S FLEX  

FredagsFlex bruges til at give dig et indblik og bredere forståelse af dig selv og ungdoms-

uddannelserne. Mange unge har fastlåste forestillinger om, hvad ungdomsuddannelserne 

går ud på, og hvilken uddannelse "man" bør vælge. Det vil vi gerne udfordre. Derfor har vi 

indgået et samarbejde med ungdomsuddannelserne om at stå for nogle undervisnings-

forløb, så du kan få et kendskab til hvad der er særligt for de forskellige ungdomsuddan-

nelser.   

FredagsFlex vil desuden bruges til innovative projekter som fx spiludvikling, udfordringer 

gennem aktiviteter i luften og på vandet og samtaler om livets store spørgsmål. Her vil du 

i trygge rammer blive udfordret og præsenteret for opgaver, der er med til at modne og 

skabe livsduelighed.  
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