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10. klasse i Aarhus - en ny start!
- faglig udvikling og trivsel i fokus

10. klasse i Aarhus er et tilbud til dig, der har brug for et år med fokus på dig og din 
uddannelse. 

På de fire 10. klassetilbud i Aarhus møder du professionelle og dygtige lærere og 
vejledere, som sammen med dig sætter din faglige og personlige udvikling i fokus. 
I trygge rammer bliver du i løbet af skoleåret sporet ind på dit kommende uddannel-
sesvalg, og får styrket dine faglige og personlige kompetencer.

I 10. klasse er udgangspunktet dine faglige færdigheder og interesser. Du får rigtig 
gode muligheder for at udvikle dig i 10. klasse, som et godt skridt på din vej til 
ungdomsuddannelse og/eller beskæftigelse. I 10. klasse får du mulighed for at få en 
ny start eller bygge videre på på dit skoleforløb. 

For at det kan lade sig gøre, forventer vi, at du møder skolen og kammeraterne med 
en positiv indstilling og en god vilje til at yde en indsats. Vi forventer også, at du er 
klar til at bruge dine evner og muligheder bedst muligt.

Du har flere spændende muligheder, når du vælger 10. klasse i Aarhus. Her i hæftet 
kan du finde alle relevante oplysninger om 10. klasse i Aarhus.

Uanset hvad du vælger, får du et målrettet undervisningsforløb, som afsæt til din 
kommende ungdomsuddannelse.

På www.aarhus.dk/10klasse og på www.uu.aarhus.dk kan du læse mere om de 
forskellige 10. klassetilbud.

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/skal-dit-barn-gaa-i-10-klasse/
https://uu.aarhus.dk/


10. klasse i Aarhus består af fire forskellige tilbud:

• Vestergård10 på Vestergårdsskolen

• FUTURE10 på Aarhus TECH

• EUD10 på erhvervsskolerne i Aarhus

• ESAA10 på Rundhøjskolen

På de følgende sider finder du flere informationer om de fire skoletilbud.

En frisk start i et nyt ungemiljø

10. klasse tilbyder dig en frisk start, hvor du møder nye voksne og nye 
klassekammerater.

I 10. klasse møder du voksne, der er i øjenhøjde og engagerer sig i den enkelte elev. 
De voksne er interesseret i, hvad der foregår i et moderne ungeliv, og de står klar til 
at hjælpe dig videre med din faglige og personlige udvikling.

Du får mulighed for at afprøve og udvikle andre måder at lære på i et nyt og spænd- 
ende ungemiljø. 

I 10. klasse er der plads til både unge med særlig flair og interesse for praktisk 
arbejde og unge med fokus på det mere boglige.

10. klasse er et attraktivt og inkluderende tilbud, der tilgodeser unges forskellighed 
og bruger mangfoldigheden aktivt i det pædagogiske arbejde med øje for udvikling 
for alle unge.

Så for dig, der har brug for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring, 
er 10. klasse det helt rigtige.

Vi tilbyder forskellige linjer og muligheder i 10. klasse, hvilket afspejler den mang-
foldighed og forskellighed, der kendetegner byens unge.

Samarbejde  
med ungdoms-  
uddannelserne

Faglig  
og personlig
udvikling og 
udfordring
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Hvad forventer vi af dig 

Vi forestiller os, at du:
• Vil deltage aktivt og positivt i undervisningen
• Vil blive bedre til fagene og udvikle dig personligt
• Kommer i skole hver dag og møder til tiden
• Gerne vil møde nye venner og være med til at skabe et godt studiemiljø

Uanset hvilket 10. klassetilbud du vælger, er undervisningen og skolehverdagen 
tilrettelagt, så du møder faglige udfordringer i trygge og udviklende ungdomsmiljøer.

Vi har meget klare målsætninger for dit år i 10. klasse:
• Du forbedrer dine faglige kundskaber
• Du bliver mere afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse og/eller 

beskæftigelse

Derfor er det vigtigt, at du:
• Møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling og vilje til at gøre en 

indsats
• Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt
• Deltager aktivt og engageret i skolens undervisning og aktiviteter

Hvad kan du forvente af os?
• Vi møder dig i øjenhøjde
• Vi arbejder med din læring og unge udvikling
• Vi tilbyder dig motiverende undervisning

Læs videre i hæftet om dine muligheder i 10. klasse. 

Du kan kontakte din UU-vejleder for at få vejledning omkring dit valg af 10. klasse 
næste skoleår.
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Om uddannelsen

Obligatoriske fag
Dansk, matematik og engelsk.

Tilbudsfag
Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det enkelte                    
10. klassetilbud.

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del.

Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave og 
obligatorisk brobygning.

Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter samt frivillig 
brobygning til forskellige ungdomsuddannelser.

Obligatorisk selvvalgt opgave
I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven tager udgangs-
punkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og/ 
eller en karakter.

Brobygning
Du skal i løbet af 10. klasseforløbet deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne.
Formålet med brobygningen er, at du styrker dit kendskab til de forskellige mulig- 
heder for videre uddannelse efter 10. klasse.

Uddannelsesplanen
Uddannelsesplanen er grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen, så du både 
fagligt og personligt opnår det bedste resultat af 10. klasse og får en god overgang til 
en ungdomsuddannelse.

Derfor er det vigtigt, at du i din uddannelsesplan tydeligt beskriver, hvad du vil opnå 
med dit skoleår i 10. klasse.

Find flere informationer om de fire 10. klassetilbud på:

▸ Vestergård10: www.vestergaardsskolen.dk

▸ FUTURE10: www.aarhustech.dk/10-klasse

▸ EUD10: www.eud10aarhus.dk

▸ ESAA10: www.rundhoejskolen.dk

Prøve
Ved afslutningen af 10. klasse kan du tilmelde dig 10. klasseprøven (FP10). Der er 
mulighed for at aflægge alle 10. klasseprøverne i udvalgte fag. 

Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. klasseprøver i et eller 
flere fag og kombinerer det med en eller flere af FP9-prøverne i andre fag.

Vejledning
Der er en UU-vejleder tilknyttet alle 10. klasseskolerne. UU-vejlederen kan give dig 
råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til dit videre uddannel-
sesforløb. Din uddannelsesplan skal være præcis og udførlig, da den skal bruges i 
forbindelse med din optagelse i 10. klasse.

Uddannelsesparathed
En uddannelsesparathedsvurdering er en løbende proces. Derfor arbejdes der videre 
med dette i 10. klasse med skolen og din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere 
herom i starten af 10. klasse.

https://vestergaardsskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/vestergaard10/
https://www.aarhustech.dk/10-klasse/
http://www.eud10aarhus.dk
http://www.rundhoejskolen.dk


7



8

Vestergård10

Vestergård10 er for dig, som godt kunne tænke sig et år mere, inden du tager dit 
uddannelsesvalg. Det er et trygt sted med lyse lokaler og et hyggeligt pausemiljø, 
hvor der er tætte relationer mellem klassekammerater og lærere. 

Du har måske oplevet faglige, personlige eller sociale udfordringer i dit skoleforløb, 
som har gjort det svært at blive klar til dit næste skridt på din uddannelsesvej eller 
beskæftigelse. På Vestergård10 vil du opleve, at vi kan støtte dig i din videre udvik-
ling frem mod dit mål.

Din vej til det gode uddannelsesvalg
På Vestergård10 støtter vi dig med at blive klar til at tage det næste skridt på din vej 
til uddannelse. Uanset om du skal erhvervsvejen, gymnasievejen eller noget helt 
andet. Du får individuel vejledning, brobygning og mulighed for erhvervspraktik, 
som er med til at gøre dig klogere på uddannelses- og arbejdslivet og give dig et 
bedre grundlag til at træffe det uddannelsesvalg, der er bedst for dig.  

Et stærkt fællesskab
Vi er et trygt sted med tætte relationer til både klassekammerater og lærere. Hos os 
får du bl.a.:

• Fælles start på skoledagen: Fire dage om ugen starter du dagen med fælles 
morgenmad og tjek in sammen med dine nye klassekammerater og lærere.

• Fællesskabende aktiviteter: Den første torsdag i hver måned er vi sammen på 
tværs af linjefag og klasse. Vi skal fx på ture ud af huset, lave mad sammen eller 
have besøg af interessante gæsteundervisere. 

• Kontaktlærertime: Her har du mulighed for individuelle- og gruppesamtaler med 
fokus på personlig, social og faglig udvikling, som styrker din vej mod at blive 
uddannelsesparat.

Faglig fordybelse 
Vi møder dig fagligt på dit niveau og arbejder frem mod, at du kan tage 10. klasse-
prøverne i dansk, matematik og engelsk samt tysk og fysik, hvis du ønsker det. 

Hos os får du bl.a.: 

• Faglig træning: Et fagligt bånd med fokus på træning af læsning, skrivning og 
matematik, samt mulighed for undervisning i dansk som andetsprog.   

• Varieret og praksisfaglig undervisning: En vekselvirkning mellem traditionel og 
alternativ undervisning.  

• Flere voksne i nogle timer: Større mulighed for at få støtte og guidning. 

• Særlige behov og øget samarbejde: Vi arbejder systematisk med f.eks. læsevejle-
der og mentorordning og vi samarbejder med ungecentret, så vi kan understøtte 
dig bedst muligt.
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Linjefag – lær dig selv at kende på nye måder
En dag om ugen lader vi skolebøgerne være i tasken, og i stedet udfordres du på 
alternative måder. Du kan vælge et af de nedenstående linjefag, når du starter.

SoMe – SoYou
Linjefaget er for dig, som vil være klogere på dig selv, og hvordan du indgår i 
relationer med andre. Gennem oplæg, workshops, teaterbesøg, film og forskellige 
slags øvelser får du bl.a. erfaringer med:  

• Psykologi og identitet, hvor du vil lære dig selv bedre at kende. 

• Sociale mediers anvendelser i forskellige situationer.

• At stå på en scene, hvor du får scenekunstneriske værktøjer.  

Body Challenge
Linjefaget er for dig, som elsker at bruge både kroppen og hovedet gennem           
udfordrende aktiviteter. Der er fart over feltet, når vi prøver kræfter med:

• Wakeboarding.

• Er i skoven på mountain bike.

• Padeltennis, klatrer, skøjter, fægter mm.

Praktik og proces
Linjefaget er for dig, som søger at blive mere afklaret til dit næste skridt på din 
uddannelsesvej. Du skal bl.a. arbejde med: 

• At give et godt førstehåndsindtryk både på skrift og ved fysisk fremmøde.

• At søge en praktikplads eller et job.

• At bruge dine indtryk fra praktikken til at blive mere afklaret omkring din         
fremadrettede uddannelsesvej.
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Vestergård10
Nordbyvej 25, 8260 Viby J

Telefon: 87 13 99 00
Mail: ves@mbu.aarhus.dk

www.vestergaardsskolen.dk

11

https://vestergaardsskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/vestergaard10/
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FUTURE10

Tag hånd om dig selv og din fremtid med en 10. klasse
Når du tager 10. klasse på FUTURE10, får du et anderledes skoleår. Du finder ind til 
kernen af, hvem du er, hvad du vil, og hvad du kan.

Sammen med andre unge, får du en hverdag, der byder på stærke, sociale relationer
og mulighed for at dyrke dine interesser – også dem du slet ikke vidste, du havde.

Fællesskab og fordybelse i fag, der ligger ud over traditionelle skolefag, er på
programmet, uanset hvilken linje du vælger. Sådan sørger vi for, at du roligt
kan lade dig styre af din nysgerrighed og vælge dén linje, som bedst matcher dine
drømme.

Gode rammer uanset hvilken uddannelse du ønsker
For nogle unge er en erhvervsuddannelse vejen til et godt liv. For andre unge er det
en gymnasial uddannelse. Og så er der unge, som vælger en EUX for at få begge
dele. Hvad du vil efter 10. klasse, blander vi os ikke i. Det er dit helt eget valg.
Det vigtige for os, er at give dig de bedste forudsætninger for dit valg.

Det gør vi blandt andet ved at give dig enestående adgang til Aarhus TECHs
veludstyrede værksteder og AARHUS GYMNASIUMs topmoderne laboratorier. Når
du færdes på skolerne, får du desuden en fornemmelse af, hvordan stemningen og
studielivet er på de forskellige typer af ungdomsuddannelser.

Vælger du Den grønne linje på FUTURE10, får du naturen som 
et ekstra klasselokale. Du skal ud i det fri og opleve det, det hele 
handler om, når undervisningen f.eks. drejer sig om plante- og 
dyreliv, udvinding af naturressourcer samt fremtidens grønne 
løsninger for private og virksomheder.

FUTURE10 - DEN GRØNNE LINJE

Vælger du Den innovative linje på FUTURE10, får du et læringsmiljø, 
hvor alt fra indretningen af klasselokalet til tilgangen til skole er i 
bevægelse. Du får stimuleret din kreativitet og skærpet evnerne til at 
udtænke og udvikle konkrete produkter, på skolen og i samarbejde 
med det aarhusianske erhvervsliv.

FUTURE10 - DEN INNOVATIVE LINJE

▶ LÆS MERE OM FUTURE10 - WWW.AARHUSTECH.DK/10-KLASSE/

http://www.aarhustech.dk/10-klasse/


13

FOTO: AARHUS TECH



FUTURE10
Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

Telefon: 89 37 35 33
Mail: mail@aarhustech.dk

www.aarhustech.dk/10-klasse
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FOTO: AARHUS TECH

FOTO: AARHUS TECH

FOTO: AARHUS TECH

http://www.aarhustech.dk/10-klasse
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EUD10

EUD10 er en erhvervsrettet linje, som sætter dig og dine muligheder i centrum. 

Når du træder ind ad døren, bliver du en del af dagligdagen på en erhvervsskole. 

Her har du en tryg base i et klassefællesskab, men samtidig er du tæt på de elever, 
der allerede er i gang med en uddannelse.

Det giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, mens du har blikket 
rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stærkere og mere moden, og samtidig finder
du ud af, om Aarhus TECH, SOSU Østjylland, Jordbrugets UddannelsesCenter eller 
Aarhus Business College senere kunne være noget for dig:

Der er EUD10 følgende steder:

• Aarhus Business College (Sønderhøj 28, 8260 Viby J)

• Aarhus TECH (Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N)

• Jordbrugets UddannelsesCenter (Damgårds Allé 5, 8330 Beder)

• SOSU Østjylland (Hedager 33, 8200 Aarhus N)

I EUD10 er der tæt sammenhæng mellem det, du lærer i klasseværelset, og det du 
lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaringen viser, at du automatisk får lyst til at lære 
mere, når du får lov til at prøve tingene af i praksis.

De fire erhvervsskoler i Aarhus er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det 
bedste fra vores verden. Vi har tilsammen flere hundrede års erfaring i at uddanne 
unge i et tæt samarbejde med erhvervslivet og med fokus på virkelighedsnær 
undervisning.

Du kan bruge EUD10 som forberedelse til en erhvervsuddannelse.

Det er en stor fordel, at du allerede kender skolen og fagene. Du får mulighed for at 
forbedre dig i grundfagene, og du kan også bruge året på at blive klar til den 
erhvervsfaglige studentereksamen EUX. Erhvervsskolerne står klar til at modtage dig 
i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du i samarbejde med UU løbende 
tilbydes vejledning. Du bliver støttet i din personlige og faglige udviklings- og 
afklaringsproces og udfordret til at blive så dygtig som muligt. Vi screener dit faglige 
niveau ved skolestart. På den måde kan vi tilrette undervisningen bedst muligt, så 
den passer til netop dig.

EUD10 er for dig, der kan se en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk 
fordybelse. For dig, der vil have tid til at blive afklaret gennem et ekstra og ander-
ledes skoleår hjemme i Aarhus. For dig, der gerne vil opleve erhvervsskolerne, før du 
vælger en ungdomsuddannelse, og for dig, der deltager aktivt, arbejder målrettet og 
bidrager konstruktivt til studiemiljøet.

På EUD10 tilbydes der erhvervsfag én gang om ugen. Her bliver du introduseret til 
hvilke fag du kan møde på en erhvervsskole. Du vil komme til at beskæftige dig med 
både med det teoretiske, og det praktiske.

▶ LÆS MERE OM EUD10 - WWW.EUD10AARHUS.DK

http://www.eud10aarhus.dk
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EUD10
Telefon: 89 36 37 00
Mail: daoe@aabc.dk

www.eud10aarhus.dk
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http://www.eud10aarhus.dk
http://www.rundhoejskolen.dk


ESAA10

Idrætstalentklasse (ESAA) på Rundhøjskolen
Har du et særligt idrætstalent, kan du kombinere træning og 10. klasse på Rundhøjskolen. 

Når du vælger ESAA på 10. klassetrin på Rundhøjskolen, kommer dit fokus på træning 
og dit ønske om at gøre dig klar til en ungdomsuddannelse til at gå hånd i hånd. Du 
får tid til at overveje, hvilken uddannelsesvej du vil forfølge – samtidig med at du kan 
fokusere på din træning.

ESAA10 beskæftiger sig med samfundsforhold, medborgerskab, identitetsdannelse, 
personlig udvikling, kropslig dannelse og motion samt kultur – herunder film, medier, 
kunst og teater. Du vil opleve klassekammerater, der ligesom dig har sportslige ambitio-
ner og drømme, og engagerede lærere, der vil booste dig i dansk og matematik.

I Rundhøjskolens ESAA-klasser er skoleskemaet tilrettelagt sådan, at du to gange om 
ugen kan morgentræne i din klub. 

Sådan søger du om optagelse
For at blive optaget som ESAA-elev i 10. klasse skal du ansøge om optagelse via 
ESAA’s hjemmeside. Deadline for ansøgning er 27. januar 2023, og du skal bruge en 
sportslig anbefaling fra din klub (læs mere på www.esaa.dk). Du modtager svar fra 
ESAA pr. mail senest 22. februar. Bliver du godkendt til ESAA, skal du ansøge om 
optagelse i 10. klasse på Rundhøjskolen via www.optagelse.dk senest 1. marts 2023.

Informationsmøde om ESAA10 
Rundhøjskolen holder informationsmøde for elever, der ønsker at gå i ESAA i 8., 9. og 
10. klasse onsdag den 18. januar 2023 kl. 17-19 på Rundhøjskolen.
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LÆS MERE OM ESAA10:

▶ WWW.RUNDHOEJSKOLEN.DK

▶ WWW.ESAA.DK

FOTO: GITTE DIRKOV

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/
https://esaa.dk/
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ESAA10
Holmevej 200, 8270 Højbjerg

Telefon: 87 13 85 50
Mail: run@mbu.aarhus.dk

www.rundhoejskolen.dk
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http://www.rundhoejskolen.dk
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10. klassetilbuddenes hjemmesider

På 10. klassecentrenes hjemmesider er der links til korte præsentationsvideoer 

De kommunale 10. klassetilbud i Aarhus Kommune
Uanset hvilket 10. klassetilbud du vælger, skal du huske på, at det hele kan føre til 
den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for lige netop dig.

Alle 10. klassetilbud er målrettet videre forløb på en ungdomsuddannelse uanset om 
det er en erhvervsuddannelse, alment gymnasium, HHX, HTX eller HF.

Links til 10. klassecentrenes hjemmesider:

Vestergård10:
www.vestergaardsskolen.dk

FUTURE10:
www.aarhustech.dk/10-klasse

EUD10:
www.eud10aarhus.dk

- Aarhus TECH
- Jordbrugets Uddannelsescenter
- Aarhus Business College
- SOSU Østjylland

ESAA10 på Rundhøjskolen:
www.rundhoejskolen.dk

Privatskoler
Der er fire privatskoler i Aarhus, der tilbyder 10. klasse. Der er ikke noget ansøg- 
ningsskema til privatskolerne. Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende 
dig direkte til skolen.

Links til Privatskolernes hjemmesider:

N. Kochs skole:
www.kochs.dk

Laursens realskole:
www.laureal.dk

Rudolf Steiner skolen i Aarhus:
www.steinerskolen-aarhus.dk

Skt. Knudsskole:
www.sktknudsskole.dk/10.klasse

Hold dig orienteret på skolernes hjemmesider omkring informationer. Her vil du 
også kunne se informationsvideoer om de tilbud, skolerne har.

https://vestergaardsskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/vestergaard10/
https://vestergaardsskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/vestergaard10/
https://www.aarhustech.dk/10-klasse/
http://www.eud10aarhus.dk
http://www.eud10aarhus.dk
http://www.rundhoejskolen.dk
http://www.rundhoejskolen.dk
http://www.kochs.dk
http://www.laureal.dk
http://www.steinerskolen-aarhus.dk
http://www.sktknudsskole.dk/10.klasse
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Her finder du
10. klassetilbuddene
1. Vestergård10 - Vestergårdsskolen: Nordbyvej 25, 8260 Viby J.

2. FUTURE10 - Aarhus TECH: Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N.

3. EUD10 - Aarhus TECH: Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N.

4. EUD10 - SOSU Østjylland: Hedager 33, 8200 Aarhus N.

5. EUD10 - Aarhus Business College: Sønderhøj 28, 8260 Viby J.

6. EUD10 - Jordbrugets UddannelsesCenter: Damgårds Allé 5, 8330 Beder

7. ESAA10 - Rundhøjskolen: Holmevej 200, 8270 Højbjerg

8. N. Kochs Skole: Sankt Johannes Alle 4, 8000 Aarhus C.

9. Rudolf Steiner-Skolen: Strandvejen 102, 8000 Aarhus C.

10. Laursens Realskole: Hjelmensgade 12, 8000 Aarhus C.

11. Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Aarhus C.

Nord

Syd

Sydvest

Vest

Øst

Skødstrup

Skæring

Risskov

Viby

Tranbjerg

Skåde
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MallingSolbjerg

Mårslet

Hasle

Lisbjerg

Lystrup

Tilst
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