
Navn:

CPRnr:

Mobil, elev:

Nuværende skole:

Mobil, mor:

Mobil, far:

Guide til udfyldelse af skoleskema

På de næste sider finder du skemaerne for det kommende skoleår. Du skal finde, udfylde, printe og medbringe dit skema til forsamtalen. 

Valg af skema
Indledningsvis skal du gøre op med dig selv, om du skal følge et almindeligt skema, eller om du har behov for EUD10 skemaet, som indtil jul er 
præget af, at undervisningen torsdag og fredag foregår på erhvervsuddannelserne.

Valgfag
Når du har valgt dit skema, skal du til at vælge valgfag i de grønne bokse. Du skal være opmærksom på, at du skal have mindst 32 lektioner i alt. 
Du skal derfor vælge interessefag fra mindst 4 af de grønne  grupper, og du skal vælge 1. og 2. prioritet. Vi håber dermed at kunne komme dine ønsk-
er i møde. 

Vær opmærksom på, at tysk/fransk og Viborg elite er 4 lektioner om ugen fordelt i 2 valgfagsgrupper. Hvis du vælger tysk, fransk eller elite, så vælger 
du det derfor to gange om ugen. 

Hvis du vælger EUD10, kan du i første omgang kun vælge interessefag i gruppe 2 og 3, derfor skal du anvende det specielle valgfagsskema hvor 
undervisningen torsdag og fredag foregår på erhvervsuddannelserne. Efter jul vil der dog blive mulighed for flere interessefag på Ungdomsskolen.

10CV



10CV-SKEMA Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.00-08.45

08.45-09.30

09.30-09.55

09.55-10.40

10.40-11.25

11.25-12.10

12.35-13.20

13.20-14.05

14.05-14.50

Brunch

*Viborg Elite-modulerne tirsdag og torsdag morgen hænger sammen, ligesom tysk-modulerne onsdag eftermiddag og fredag morgen hænger sammen.

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Fællestime

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Viborg Elite*
Studietid
Xmatematik
Dansk som 2.sprog
10CV-band
Kor
Testlab
Kreativt værksted

2 lektioner

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Tysk/Fransk*(prøvefag)
Xdansk
Xmatematik
Boldspil 
Fodbold
Dans og bevægelse 
PITstop 
Samfundsfag
Værkstedsfag

2 lektioner

Sport og action
Fysik/kemi (prøvefag)
Kunst og design
Madværksted
Mediefag
Teater og drama
Motor

3 lektioner

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Viborg Elite*
Fysik/kemi (prøvefag)
Xengelsk
Dansk som 2.sprog
Filosofi
Studietid
E-sport

2 lektioner

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Sport og sundhed

Science og teknologi

International og 
business

Pædagogik og 
mennesker

3 lektioner

Tysk/fransk* (prøvefag)
Studietid
Xdansk
Fysisk træning, drenge
Tegning og maleri
Fitness for piger
Psykologi

2 lektioner

Dansk / 
Engelsk / 

Matematik

Lifeskills

Obligatorisk: 20 lekt.

Spor:     3 lekt.

Valgfag: 

I ALT: 

Tæl valgfagstimerne og læg sam-
men. Det endelige antal lektioner 
skal være mindst 32.



EUD10-SKEMA Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.00-08.45

08.45-09.30

09.30-09.55

09.55-10.40

10.40-11.25

11.25-12.10

12.35-13.20

13.20-14.05

14.05-14.50

Brunch

Matematik

Fællestime
Matematik

Xdansk
Xmatematik
Boldspil
Fodbold
Dans og bevægelse
PITstop
Samfundsfag
Værkstedsfag

2 lektioner

Sport og action
Fysik/kemi (prøvefag)
Kunst og design
Madværksted
Mediefag
Teater og drama
Motor

3 lektioner

Lifeskills

 
Engelsk

EUD EUD

Dansk

Engelsk

Dansk

*Dette skema er gældende frem til jul. Efter jul vil antallet af lektioner i boglige fag blive hævet til 9 dansk-lektioner, 6 engelsk-lektioner og 6 matematik-lektioner.

Obligatorisk:  16 lekt.

EUD:    12 lekt.

Valgfag:      5 lekt.

I ALT:    33 lekt.



10CV
Jeg har behov for at ansøge skolen om at låne en bærar computer til brug på skolen.

Jeg har behov for rygestopkursus.

1. Hvad er din begrundelse for at vælge 10CV?
2. Hvordan har du det med at lære nye ting? Hvad gør du, når opgaver bliver svære?
3. Hvad vil du efter 10. klasse?

4. Er der forhold, som skolen skal tage hensyn til?
5. Dit helbred?
6. Faglige vanskeligheder? Bruger du f.eks. CD-ord? Brug for ekstra tid til prøverne?
7. Andet?

Dato

Underskrift, elev Underskrift, forældre/værge


