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Velkommen til 10CV

10CV-leder
Roald Kiilerich

Vi sætter en ære i at lytte til dig. Du er specialist i dit liv og ved, hvad 
der skal til for at du har det godt. Vi har mange års erfaring med at 
tilpasse og udfordre din skolegang, så du kommer så langt som muligt 
på det år, du vil investere hos os. Det er vigtigt for os, at du får succes 
med det. Vi ved nemlig, at succes giver dig troen på at kunne lykkes i 
dit ungdomsliv. 

Et år på 10CV kan lede dig i den rigtige retning
Du kan sammensætte et skema, hvor du fordyber dig i det, der giver dig  
energi. Du kan udnytte skoleåret til at blive klar til det, som du vil bru-
ge resten af dit liv på. Det er ikke alle, der præcis ved, hvilken vej de 
skal gå. Vi prioriterer, at du oplever forskellige ungdomsuddannelser 
og besøger virksomheder. Du vil således se forskellige veje til uddan-
nelse og måske dit drømmejob.

Læring i 10CV-fællesskabet 
Der er mange måder at lære på. Både hvad angår miljø og metoder. 
Derfor er vores læringsmiljøer indbydende og på forkant med tiden, og 
vores årsplaner og metoder er dynamiske og bliver justeret i forhold til 
dig og i forhold til de fællesskaber, som er forudsætningen for, at du kan 
udvikle dig. Vi har hele tiden øje for, at fællesskaberne er trygge og giver 
plads til, at du har modet til at udfordre dig selv og udvikle dig fagligt 
såvel som personligt.

På 10CV byder vi dig velkommen til et år med masser af udfordringer, 
som vil hjælpe dig til træffe gode valg for din fremtid.

Med venlig hilsen

Roald Kiilerich
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Rammerne var ikke ideelle, da vi i 2008 åbnede dørene til Ny  
Viborg Kommunes første fælles 10. klassescenter. Pavillonerne 
på Rughavevej var bygget til Viborg Ungdomsskole i begyndelsen 
af 1970’erne, og var nu både udtjente og lidt for små. Der var intet  

ordentligt fælleslokale, og kantinen var alt for lille. Men det var som 
at flytte i sin første lejlighed. Måske lod forholdene noget tilbage at 
ønske, men verden var ny, fremtiden lå åben – og den skulle erobres 
med de allerbedste intentioner.

10CV-elever på Rughavevej i 2009.

“Det blev også besluttet at holde obliga-
torisk brunch og fællestimer for at sikre 
samvær og fællesskab på tværs af klasserne. 
Jo større kontaktflade, des større mulighed 
for nye venskaber, som eleverne kunne tage 
med videre i livet.“

HISTORIEN OM 10.CENTER VIBORG
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HISTORIE

Året forinden, i 2007, var kommunesammenlægningen blevet  
gennemført. Det medførte, at meget skulle lægges sammen, 
gentænkes og, i nogle tilfælde, bygges op på ny. Blandt andet den 
nye kommunes 10. klassestilbud. Man stod med 10. klasser fra både 
Viborg, Bjerringbro og Karup kommuner, og en sammenlægning af 
disse tilbud var både oplagt og i tråd med tidens tendens. Mange 
kommuner valgte at lave samlende 10. klassescentre, og Karen Mar-
grethe Eriksen, der var skolechef på dette tidspunkt, var glad for idéen.

Ønsket fra kommunal side blev derfor at skabe et samlet 10. klas-
sestilbud, der lå uden for folkeskolens fysiske rammer. At være 10. 
klasseselev i et miljø, hvor der også færdes indskolingselever, er ikke 
fordrende for følelsen af at være på vej til en ungdomsuddannelse, 
ræsonnerede man. Derfor var Børne- og Ungeudvalget, med Søren 
Pape Poulsen som formand, enige om, at det nye 10. klassescenter 
skulle ligge i et neutralt ungemiljø på Ungdomsskolen. 

Mennesket først
Arbejdet med beskrivelsen af det nye 10. klassescenter gik i 
gang i efteråret 2007, og opgaven var at skabe et tilbud for 80-
90 elever, baseret på elevtallet i de aktuelle 10. klassestilbud.  
Ungdomsskoleinspektør Børge Hansen trak i arbejdstøjet, fik ansat 
en leder og rekvireret otte lærere.

Snart stod det dog klart, at man blev nødt til at udvide 
lærerstaben. 179 elever blev indskrevet det første år. Det  
ungemiljø, som det dugfriske 10. klassescenter kunne tilbyde, var 
åbenbart det, de unge havde efterspurgt. I sin nye form talte det 
til et behov, de unge havde for en ny begyndelse – men uden at de 
skulle træffe et endeligt valg om uddannelse endnu.

Yderligere fem lærere, blandt andet med erfaring fra efterskoler, 
blev ansat, og det nye team fastlagde værdier, visioner og skema. 
Alle fik lov til at sætte deres præg på det nye 10.klassescenter, og 
fra første færd var kulturen, at eleverne blev betragtet som unge  
voksne, der skulle vejledes i det voksenliv, der ventede på den anden 
side af skoleåret. 

Man ville først og fremmest udvikle mennesker. Menne-
sket først og læringen bagefter. På 10CV blev lærerteamet 
nødt til at ensrette deres fælles metode efter hvilken elev-

gruppe, de ville komme til at stå med. Nogle elever ville 
komme med hårde læringsoplevelser, og før man kan etablere  
nogle nye, skal man etablere en forståelse for det enkelte unge 
menneske. Så kan en personlig og læringsmæssig udvikling  
begynde. 

I samme ånd blev det også besluttet at holde obligatorisk brunch og 
fællestimer for at sikre samvær og fællesskab på tværs af klasserne. 
Jo større kontaktflade, des større mulighed for nye venskaber, som 
eleverne kunne tage med videre i livet. 

10.klassescenteret fik navnet 10CV – en forkortelse for 10. Center 
Viborg, der samtidig skulle vise, at der var fokus på at få gode kund-
skaber på CV´et. Fagligt såvel som personligt. 

Nye rammer
I 10CV´s andet leveår, 2009, blev 191 elever skrevet ind. Året  
efter igen lød elevtallet på 241. Rammerne på Rughavevej blev  
stadig mere snævre. Eleverne spiste fællesbrunch i to hold, og 
der var ingen lokaler, der var store nok til at rumme alle eleverne i  
fællestimerne. 

Da pædagogseminariet flyttede og efterlod tomme lokaler i  
Reberbanen, stod det hurtigt klart for ungdomsskoleinspektør 
Børge Hansen, at Ungdomsskolen og dermed 10CV måtte flytte 
derind. Det lå i midtbyen med transportmulighederne for oplandets 
unge inden for overskuelig gåafstand. Der var undervisningslokaler 
i alle størrelser, en lys atriumgård, biograf, et auditorium til fælles- 
timerne, teatersale, gymnastiksale, musiklokaler, fysik- og hjem-
kundskabslokaler.

Det gik, som det ofte gjorde. Børge Hansen fik sin vilje, og i august 
2010 åbnede 10CV dørene på Reberbanen 13.

Bygningerne gennemgik en modernisering, men kulturen, ånden og 
målsætningerne fulgte med. Og sådan er det endnu. Pionerånden er 
byttet ud med erfaring og en oprigtig tro på, at hvis fremtiden skal 
forme sig lys og lovende for eleverne, skal de vide, hvem de er og i 
hvilken retning, de skal gå. Når de ved det, så blomstrer både selv-
værd, faglighed, fællesskab og fremtid.
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Når I kommer fra folkeskolen til 10CV, vil I opleve, at nogle ting 
måske er anderledes, end I er vant til. I vil være tilknyttet en fast 
klasse, men ikke et fast klasselokale. Som på ungdomsuddannel-
serne vil I skulle rykke i lokaler efter hvilket fag, I skal have.

I vil blive betragtet som unge mennesker, der er klar til at tage 
ansvar for jeres egen læring. En del af jeres undervisning vil derfor 
også indeholde redskaber til, hvordan I lærer at forstå og udnytte 
jeres egen rolle i forhold til at lære nyt. Det skal gavne jer nu, og det 
skal gavne jer på jeres videre vej i uddannelsessystemet.

Skolemiljøet, fællesskabet og skoleårets opbygning vil hjælpe jer 
godt på vej til at blive klogere på det hele - og på jer selv. 

Læringsmiljø
Et godt læringsmiljø er forudsætningen for, at I kan trives og  
udvikle jer. På 10CV lander I i et fællesskab fuld af rummelighed og 

med rig mulighed for at få venner for livet. Samtidig kommer I til 
at opleve lærere, der møder jer med anerkendelse og interesse, og  
som fokuserer på hver enkelt af jer med forståelse for, hvem I er, og 
hvordan I hver især udvikler jer bedst. 

I får jeres daglige gang på Ungdomsskolen i et miljø, som I deler 
med elever fra andre skoler under samme tag. I har jeres egen lyse 
fløj i to etager, imens I selvfølgelig har fri adgang til resten af huset 
med pejsestue, klubmiljø, café og gåafstand til midtbyen.

Undervisningsmetoder
Der er lige så mange måder at undervise på, som der findes lærere. 
Og der er lige så mange måder at lære på, som der findes elever. Vi 
øver os hele tiden i at blive bedre til at ramme eleverne i vores un-
dervisning på 10CV. Ikke mindst fordi I kommer fra vidt forskellige 
folkeskoler og miljøer, og med hver jeres individuelle forudsætnin-
ger for læring med i bagagen. 

LIVET SOM 10CV-ELEV
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10CV-LIVET

I vores bestræbelser på at blive så gode undervisere som 
muligt har vi søgt viden, fornyelse og inspiration igennem 
en række forskellige metoder. En af dem, der har ført til gode  
resultater blandt vores elever, er metoden “Flipped Classroom”, 
der nu er blevet en fast del af vores måde at undervise på. Det be-
tyder, at I vil komme til at lave jeres forberedelse til undervisningen 
derhjemme og jeres lektier på klassen.

Ture og oplevelser
Vi gør meget ud af at være sammen med hinanden - også uden 
for undervisningen. Derfor ligger der en række særlige dage spredt 
hen over året, som casinodag, juleklippedag og den legendariske 
høvdingebolddag, hvor lærere og elever er sammen om andet 
end lige engelsk, matematik eller dansk. Derudover kommer der 
selvfølgelig ture ud af huset. De er ofte bundet op på oplevelser i 
de enkelte spor-klasser. Og så er der vores store fællesture; intro-
turen og studieturen.

Brunch
Vores brunch er et obligatorisk måltid. Den er god nok. I skal 
komme til brunch. Det giver sammenhold i klasserne og energi til 
skoledagen. Men det er også et elsket ritual, der er med til at skabe 
ro omkring jer.

Hver formiddag samles alle elever omkring vores brunch. I får ser-
veret brød, pålæg, yoghurt og frugt, men først og fremmest sam-
les I om det ritual, som brunchen er. Fællesskabet er i centrum.  
Mobiltelefonerne lægges væk og I koncentrerer jer om at spise 
sammen, tale, lytte og være til stede i hinandens selskab.
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Som 10CV-elever bliver I også en del af miljøet på Ungdomssko-
len. 10CV har sin egen fløj i to etager med kreativt indrettede klas-
selokaler og idéudviklingsrum på hver side af store gange, der er  
indrettet som fælles studiemiljøer.
I vil også benytte jer af undervisningsfløjen i den anden ende 
af huset. Her ligger musiklokalet, fysiklokalet, gymnastiksalen, 
træningsrummet og det smukke hjemkundskabslokale med brede 
vinduespartier og udsigt over Viborg. 

Til særlige arrangementer og projektuger vil den store, lyse  
atriumgård være åben for jer, og det biograf-lignende auditori-
um vil være rammen om jeres fællestimer og anden fællesunder-
visning i løbet af året. Når klasseundervisningen byder på film, vil 

det til gengæld foregå i skolens egen hyggelige biograf på Ung-
domsskolens nederste etage.

Et større fællesskab
I vil komme til at opleve, at huset altid er fuld af liv. I vil selvfølgelig 
holde jer mest til jeres egne studiekammerater på 10CV, men 
af og til vil der måske dukke en BBU-elev op i undervisningen, 
eller I vil opleve, at I må vente til auditoriet bliver tømt, inden I 
kan komme derind. Ungdomsskolen er nemlig ramme for hele 
otte forskellige institutioner for unge i Viborg Kommune. De 
har faste klasselokaler i andre dele af huset, men kantinen og  
undervisningsfløjen er I fælles om.
Det nære fællesskab er helt jeres eget. I vil komme til at holde 

UNGDOMSSKOLEMILJØET
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MILJØET

CAFÉEN
Forplejningen står Viborg Ungdomsskoles 
café for. Det er Allan og hans team, der sørger 
for brunchen hver formiddag. 

Til middag serveres dagens frokostretter. Ud-
valget består ofte af tre retter og en salat- 
buffet. Menuen er bygget op om temaer, som 
skifter jævnligt for at sikre en varieret kost og 
lidt for enhver smag. Ud over dagens retter 
er der udvalg af snacks og økologiske drik-
kevarer. Hovedtemaerne i maden fra caféen er  
sundhed, økologi og variation. 

Det økologiske spisemærke
Caféen på Viborg Ungdomsskole har mod-
taget Det Økologiske Spisemærke i sølv. En 
statskontrolleret mærkningsordning der vis-
er, hvor stor en del af de indkøbte spise- og 
drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. 
Mærket kontrolleres og administreres  af 
Fødevarestyrelsen.

sammen som en enhed, og I vil spise jeres brunch og frokost og 
leve jeres daglige liv sammen. Men I vil kunne mærke Ungdoms- 
skolens brede fællesskab. Måske kommer et par klubfolk forbi 
til klasse-teambuilding eller som undervisningsstøtte, ligesom I 
har adgang til klublokalerne midt i huset, både i jeres pauser og 
efter skoletid. Også Fritidsafdelingens ungdomstilbud vil være let 
tilgængelige for jer som elever på 10CV. 

I får altså det bedste fra begge verdener. Jeres daglige, sam-
mentømrede efterskolelignende fællesskab som 10.klasseselever 
i jeres egen fløj, og det brede fællesskab på fællesarealerne og  
adgang til de goder, som samarbejdet på tværs af ungdoms- 
miljøerne giver, både i jeres dagligdag og, hvis I har lyst, i jeres fritid. 
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Vi ved godt, at en faglig opgradering er vigtig 
for nogle af jer. Vi ved også, at modenhed og 
afklaring er mindst lige så vigtige parametre at 
opgradere, så fremtiden kan få den helt rigtige 
begyndelse. 
Derfor har vi sammensat et skoleår, der vægter 
jeres personlige udvikling, jeres faglige ud-
vikling og jeres erfaring, så I kan blive klogere 
på det hele, og på jer selv, inden de store beslut-
ninger skal træffes, og fremtiden kan begynde. 

Projektorienteret undervisning
Det er vores ambition at bidrage til at skabe 
helstøbte og livsduelige unge mennesker, som 
er klar til ungdoms- og voksenlivet.
I en hel projektuge, og i øvrigt som en rød tråd 
igennem hele skoleåret, arbejder vi derfor un-
der overskriften ”Det hele menneske.” Projek-
tet kan variere og handle om alt fra miljøbev-
idsthed til velgørenhed eller hjælpearbejde. 
Pointen er, at I i fællesskab arbejder for et mål, 
der ligger uden for jer selv.

Det er en oplevelse at stå sammen om et hø-
jere formål. I vil erfare, at I kan nå langt, når I er 
fælles om det.

Mindset
Mindset er et centralt redskab i undervisningen 
på 10CV. 
Menneskets selvopfattelse (for eksempel 
tanker om egne evner og intelligens) har af-
gørende betydning for, hvordan I håndterer 
udfordringer og dermed for, hvordan I klarer jer 
uddannelsesmæssigt.

Vi kan siges at have ét af to tankesæt (mind-
set): enten et overvejende fastlåst tankesæt 
eller et overvejende udviklende tankesæt. På 

10CV arbejder vi løbende med positiv træning 
af jeres selvopfattelse. 

Blandt andet gennem:
• Selvrefleksion i undervisningen. Brug jer selv. 
   Stil spørgsmål, revurder, prøv noget af.

• Respons. Hvad kan I arbejde med til næste  
   gang? Giv hinanden feedback.

• Hjælp hinanden. Lær af mennesker omkring 
   jer og vær nysgerrige på deres viden.

• Vær ikke bange for at begå en fejl. Se det som 
   en mulighed for at lære nyt.

• Vanebrydning. Reflekter over jeres vaner. 
   Er nogle vaner uhensigtsmæssige i forhold til
   jeres læring?

Sporuger
10CV’s sporuger er vores måde at komme i 
brobygning på. Det spor, I melder jer ind på, 
er det hold, I kommer til at følges med i bro-
bygningsugerne (sporugerne). Det er altså 
velkendte kammerater fra 10CV, I kommer i 
brobygning med. 

Underviserne fra 10CV vil i disse uger have snor 
i jer elever. Der vil være forberedelse inden I 
skal afsted. Imens I er væk, vil vi holde styr på 
fravær og fremmøde ude på uddannelserne. 
Når I er kommet hjem igen, skal I reflektere 
over og konkludere på jeres nye erfaringer.

I undervisningen på sporene her på 10CV, 
vil vi arbejde med temaer, som peger ind i 
den faglighed og det miljø, I vil opleve i bro- 
bygningen på ungdomsuddannelserne. På den 
måde vil det hele komme til at hænge sammen 
og formålet er, at I i sidste ende bliver mere 
afklaret med jeres fremtid.

UDVIKLING OG AFKLARING



Giv os et år ...
Så giver vi dig faglig og personlig udvikling, stærke fællesskaber, og forberedelse til fremtiden.



10CV

12

Lærerne taler om

10CV-VÆRDIER

 ”Elevernes dannelse ligger os meget på sinde. Derfor opererer vi gennem hele skoleåret med 
en overskrift, der hedder Det Hele Menneske, så dannelse sniger sig ind i alt, hvad vi laver. Blandt andet 
har vi meget fokus på fællesskabet, for det er i kraft af fællesskabet, at man får kastet lys på sin egen per-
son. Man skal have nogen at spejle sig i, nogen at blive uvenner med – og blive venner med igen, så man 
får slebet sine kanter og bliver rundere og mere helstøbt.

Dannelse er også lagt ind i undervisningen. To lektioner om ugen har vi et fag, der hedder Lifeskills, hvor 
vi beskæftiger os med emner og konkrete værktøjer til livsmestring. I danskfaget præsenterer vi eleverne 
for tekster fra forskellige tider og dele af samfundet, der kan give dem nye perspektiver på, hvad et liv og 
en tilværelse kan være. Hvordan er det at være andre mennesker? Vi har haft en hel emneuge, hvor alle 
elever har arbejdet sammen om at være noget for andre. Det har givet et sammenhold og en indsigt i 
den verden, der omgiver os. Vi har kigget op fra bøgerne og opdaget, at der er forskellige måder at leve og 
være menneske på. Uden at noget er rigtigt eller forkert.

Vi tænker dannelse ind hele tiden, fordi trivsel er vigtig. For at trives, skal man kunne gebærde sig blandt 
andre mennesker og i samfundet. At finde sin egen plads i tilværelsen kræver, at man kender sig selv – og 
placerer sig selv i forhold til resten. Det er dannelse i sin essens. Det er trivsel. Det er livsmestring.”

Mai-Britt - Om dannelse

Mads - Om afklaring

“Uddannelsesvalg rumsterer hos rigtig mange af de unge, der vælger at komme på 10CV. Vi har en 
vigtig opgave i at hjælpe dem med at træffe deres valg på et oplyst grundlag og af de rigtige grunde. 
Derfor er mange elementer i skoleåret bygget op omkring afklaring.

For det første indeholder 10CV-året en masse brobygning – og praktikker, hvis der er brug for det. Vi 
giver eleverne nogle små bidder af forskellige uddannelser, og det fungerer godt, at vi præsenterer 
dem for noget, de ikke nødvendigvis selv ville have valgt. Det flytter noget for mange af dem.
Brobygningen hænger sammen med deres spor. Hvis de har Sport og Sundhed, bliver de præsen-
teret for uddannelsesmuligheder og jobs inden for det felt. Vi kigger altså ikke bare på næste 
år, men længere ud i fremtiden, så de kan træffe et uddannelsesvalg, der giver mening for dem 
på langt sigt. Det ligger helt i tråd med vores OSO-opgave, som handler om at vælge et job og  
undersøge vejen dertil.

I Lifeskills arbejder vi med, hvad det vil sige at træffe et valg. Eleverne skal lære, at det er sjældent, 
man træffer et valg, som man er 100 procent sikker på. Den tvivl og usikkerhed kan være svær at 
håndtere, så den forsøger vi at italesætte og hjælpe dem med. Det hjælper, hvis de har truffet et 
kvalificeret valg ved at have fokuseret på de ting, de er gode til, og som de interesserer sig for. Et 
uddannelsesvalg skal ikke baseres på, hvad kammeraterne gør. Vi vil gerne lære eleverne at stå på 
egne ben og vælge det, som giver mening for dem hver især.”



“Vi mindsker kløften mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. I fol-
keskolen bliver eleverne hjulpet på vej. Det gør de ikke på ungdomsuddan-
nelserne på samme måde. Det slip kan være svært for mange unge. På 10CV 
slipper vi dem langsomt, så de over tid lærer, hvordan de står på egne ben.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde med deres mindset. Deres måde at 
tænke om sig selv på. Det er en træningssag at lære at tænke positivt om sig 
selv, og det er en træningssag lære at forstå, at ansvar for læring og udvikling 
faktisk ligger hos dem selv.

Vi har mange redskaber til at udvikle de unge mennesker, men det allervigtig-
ste redskab er relationerne. Vi ser eleverne, vi hører dem, og vi er i nærheden 
af dem. Det er lige meget om det er til brunch, på gangen eller i undervisnin-
gen. Jo mere, des bedre. For de viser os, hvem de er, og de fortæller os, hvem 
de gerne vil være. Til gengæld fortæller vi dem, hvilken rolle de spiller i klas-
sen gennem den adfærd, de har. Hvis de ønsker at ændre deres adfærd – eller 
vil ud af en bestemt rolle – så er det nu. 10. klasse er en nulstilling inden de 
skal videre, så hvis de gerne vil være noget andet, hjælper vi dem hellere end 
gerne med det. De, der ikke tidligere har været sociale eller måske er blevet 
mobbet, skal lære at få gode relationer i klassen. De, der ikke tidligere har 
fået noget ud af undervisningen, skal lære at forstå, at det ikke gør noget at 
spørge. Det hele starter hos dem selv.

Det er hårdt arbejde at blive voksen, men det er vigtigt at nå et skridt ad 
vejen inden det virkelige liv melder sig.”

Ann - Om personlig og faglig udvikling
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G Valgfagene varierer fra år til 

år. Her er nogle eksempler. 
Få det aktuelle overblik på 
10cv.dk

BOGLIGE FAG UDEN PRØVE
Samfundsfag
Xdansk
Xmatematik
Xengelsk
Psykologi
Studietid

SPORTS- OG MOTIONSFAG
Viborg Elite
Sport og action
Fitness for piger
Fysisk træning for drenge
Fodbold
Dans og bevægelse

BOGLIGE FAG MED PRØVE
Fysik/kemi
Tysk
Fransk

PRAKTISKE OG KREATIVE FAG
Kunst og design
Tegning og maleri
Hjemkundskab
Motor
Kreativt værksted
Værkstedsfag
PITstop
Ro på 



SAMMENSÆT DIT EGET SKEMA
Et skoleår på 10CV er en kombination af valgfag, spor og de obligatoriske  
fag dansk, engelsk og matematik.
Valgfagene giver dig et varieret skema med fag, du interesserer dig for. 
 Sporene styrker og specialiserer dig inden for et bestemt område.

Find overblik og udførlige beskrivelser af alle valgfagene på 10CV.dk 
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R INTERNATIONAL OG BUSINESS

Victory starts in your brain

En stor del af undervisningen er projekt- og 
gruppeorienteret arbejde. Vi stræber efter 
at optimere dine samarbejdsevner, så du 
oplever, at du kommer længere og indsam-
ler mere viden i samarbejdet med andre.

Og hvad er det så for en viden? Vi vil  
arbejde med EU og Folketinget, og du vil 
få viden om forskellige kulturer gennem 
samarbejdet med BBU (skolen for unge, 
nytilkomne tosprogede) og i samarbejdet 
med ungdomsuddannelserne i Viborg.

I løbet af året vil du også komme til 
at deltage i forelæsninger og inno- 
vationsprojekter. Du får mulighed for at 
blive afklaret med dit valg af ungdomsud-
dannelse gennem fire brobygningsforløb 
og vi skal ud af huset flere gange. Blandt 
andet skal vi på spor-tur til København, 
der vil byde på alt fra politik til kultur 
og erhvervsliv. Alt dette skal vi igennem 
inden vi afslutter det hele med spor- 
projektet for International og Business.

SCIENCE OG TEKNOLOGI
Science is a way of thinking

Vi arbejder med både naturvidensk-
ab og teknologi. Det kan være alt lige 
fra produktion af plastik og molekylær  
gastronomi til kodning, programmering 
og 3D-print. Mulighederne er mange, og vi 
sammensætter forløbene efter hvad vi får 
af gode idéer og skøre indfald.

Undervisningen veksler mellem teori og 
afprøvning/forsøg og vil være tilrettelagt 
på en måde, så du får de bedste forudsæt-
ninger for at blive afklaret om din fremtid. 
Fire uger af skoleåret vil du nemlig bruge i 
brobygning på STX, HTX, Landbrugsskolen 
og Teknologisk Videnscenter og Byggetek 
på Mercantec.

Det hele bliver rundet af med et afslut-
tende projekt i slutningen af skoleåret.LÆ
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SPOR

SPORT OG SUNDHED
Fresh body - fit mind

I Sport og Sundhed fokuserer vi på det 
hele menneske. I løbet af året vil vi arbejde 
med emner, der sætter fokus på, hvad det 
vil sige at leve sundt. Ikke kun i forhold til 
det, du indtager igennem din kost og det, 
du forbrænder i løbet af en dag, men også i 
forhold til den psykiske sundhed.

Undervisningen vil veksle mellem teori 
og praksis, hvor der vil være mulighed for 
at stifte bekendtskab med forskellige for-
mer for fysisk aktivitet. Derudover skal du 
være med til at planlægge og gennemføre 
forskellige sundhedsskabende aktiviteter i 
løbet af skoleåret.
I kombination med brobygningsuger på 
Social-. Og Sundhedsskolen, STX, HTX,  
Asmildkloster Landbrugsskole, Hotel- og 
restaurantskolen, bestræber vi os på at 
give dig de bedste forudsætninger for at 
blive klar til din fremtid.

Skoleåret vil blive afrundet med et spor-
projekt, hvor du skal inddrage elementer 
af de emner, vi har arbejdet med.

PÆDAGOGIK OG MENNESKER
Mennesket fra vugge til grav

Mennesket går igennem mange stadier 
i livet. Vores ønsker og behov ændrer sig 
hele tiden – fra dagpleje til plejehjem.

På Pædagogik og Mennesker har vi fokus 
på forskellige aspekter af mennesket fra 
vugge til grav. I løbet af året arbejder vi 
med forløb, som indeholder pædagogiske 
og sundhedsfaglige begreber og du får 
set mennesket, og dig selv, i nye sammen-
hænge. Det giver dig mulighed for at ud-
vikle og udfordre nye sider af dig selv. Du 
vil få redskaber, der styrker din evne til at 
samarbejde, planlægge og kommunikere, 
alt sammen for at kunne operere med og 
omkring mennesker.

Vi indretter indholdet efter hvem I er og 
hvor jeres ønsker og interesser ligger. Kun 
rammerne ligger fast. Blandt andet slutter 
vi skoleåret af med et større projekt.

I tæt samarbejde med SOSU, STX, HHX har 
vi lavet et spor, der giver dig et godt spring-
bræt til din fremtid.

EUD10
Udvikling, afklaring, faglighed

Som elev på EUD10, er du en del af 10CV, 
og du tager din FP10 i de tre obligatoriske 
fag dansk, matematik og engelsk. Ud over 
de obligatoriske fag, har du mulighed for 
at vælge interessefag, så du har selv ind-
flydelse på dit skema.

Du bliver afklaret i forhold til en  
erhvervsuddannelse. To dage om ugen frem 
til vinterferien modtager du nemlig din  
undervisning på en række af byens  
erhvervsskoler. Dette forløb er udarbejdet 
i samarbejde med Mercantec, Landbrugs-
skolen og SOSU-skolen i Viborg.

Herudover ligger der fem sporuger fordelt 
over skoleåret, hvor du så vidt muligt selv 
kan vælge, hvilke erhvervsfagretninger, du 
vil arbejde mere med.
Desuden laver du den obligatoriske selv-
valgte opgave (OSO) på 10CV og i sam- 
arbejde med erhvervsskolerne.

Alt dette er tilrettelagt på en måde, så du 
får de bedste forudsætninger for at blive 
klar til din fremtid.
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Det fik jeg ud af 

mit år på 10CV
“Det var ikke mit eget valg at starte på 10CV. Jeg var sprogligt og kreativt dygtig, men fordi 
jeg ikke var god til de matematiske fag, mente mine vejledere, at det var bedst, jeg kom 
på 10CV. Det blev jeg rigtig glad for. Pludselig fik jeg valgfag som dans og mediefag, og jeg 
opdagede, at der var fag, som jeg faktisk var en af de bedste til. Det gav mig det boost, som jeg 
havde brug for til at give den en ekstra skalle i de fag, jeg var knap så god til. 

Når det har været hårdt under de uddannelser, jeg siden har taget, har jeg tit tænkt tilbage 
på 10CV og husket mig selv på, at det var okay ikke at være god til det hele. Bare jeg er 
rigtig god til noget af det. Jeg kan stadig høre min tidligere lærers ord, når hun sagde ”Du 
kan jo godt, Medina.”

Rent socialt var der et fantastisk godt sammenhold på 10CV. Der var det der efterskole-bånd 
mellem os, for vi var mange i samme båd. Os, der først skulle til at finde ud af, hvad vi var 
gode til og hvilken vej, vi skulle gå. Flere af dem er stadig blandt mine tætte venner i dag.”

Medina Hrustic, årgang 10/11
Logistikkoordinator med ansvar for søfarts-import

Daniel Kjær Kølbæk, årgang 16/17
Studerende og lønnet FIFA-spiller

“Jeg kan stadig huske, at jeg oplevede en helt ny slags undervisning på 10CV. 
Lærerne var afslappede, interesserede i os og lavede sjov  og undervisningen 
ændrede sig hele tiden. Der var altid nye udfordringer. Altid afbræk i rutinerne. 
Og så var der den obligatoriske brunch. Den var god for mig, der altid har været 
dårlig til at få noget at spise om morgenen. Jeg var eliteelev, så jeg kunne sætte 
mig til brunchbordet lige efter morgentræningen. Det passede perfekt. På den 
måde var jeg også tvunget til at snakke med de andre.

På 10CV slap jeg den her sociale akavethed, jeg synes, jeg havde med mig. Jeg 
blev mere social og jeg blev mere voksen. Jeg kom til en skole og en by, hvor jeg 
ikke kendte nogen i forvejen, så jeg blev nødt til at gøre noget ekstra for at få 
nogle venner. Det varede ikke mere end et par uger inden jeg var rigtig glad for 
at gå på skolen. Det sociale og det, at tage ansvar for at få tingene til at køre, har 
jeg stadig med mig fra 10CV.”
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TIDLIGERE ELEVER

Karoline Andersen, årgang 15/16
Salgsassistent i Skolageret

“Jeg var stadig umoden da jeg gik i 9. klasse, så jeg var godt klar over, at 
jeg skulle i 10. Og jeg var ikke klar til efterskole. Fagligt skulle jeg også blive 
mere sikker. Min storebror havde gået på 10CV og havde syntes, at det var 
fantastisk. Så det var det, jeg gjorde. 

Jeg lærte mig selv at kende på helt nye måder da jeg gik på 10CV. Jeg elsker 
faste, trygge rammer. Pludselig blev jeg skubbet ud på en skole og i noget, 
som jeg ikke havde prøvet før. Det var nye mennesker, jeg skulle forholde 
mig til, samtidig med, at jeg begyndte at stille faglige krav til mig selv. Det 
var meget på en gang, og jeg var tæt på at give op. Men lærerne guidede mig  
igennem det, og undervejs forstod jeg, at det betalte sig at holde fast og 
arbejde hårdt. Den læring har jeg taget med mig på HF og jeg har taget 
den med mig på arbejde. Hvis jeg arbejder hårdt, betaler det sig. 

Det lykkedes, fordi jeg oplevede lærere, der var opmærksomme på mig. De 
redskaber jeg har fået med fra 10CV, kan jeg bruge resten af mit liv.”

Anna Frank Skovgaard Pedersen, årgang 15/16
Studerende, BA i kommunikation og digitale medier, AAU

“Når nu man har det tilbud at få et ekstra år til at blive klogere inden starten 
på ungdomsuddannelsen, så syntes jeg, det virkede åndssvagt ikke at tage 
imod det. 

Læringsmæssigt blev vi stærkere i det, vi var usikre i, og det var jo oprindeligt 
grunden til, at jeg valgte at starte på 10CV, men det er ikke det, jeg vil frem-
hæve som det vigtigste, jeg fik med derfra. 
10CV har formet mig som person. De venskaber, jeg har fået, den selvstæn-
dighed og det gåpåmod, jeg har i dag, kan føres tilbage til mit år på 10CV. 
Det sociale er det, der sidder mest i mig. Det er lærerne og sammenholdet, 
både i klassen og på tværs. Det gav mig selvtillid at der var så stærkt et sam-
menhold. Jeg landede i en klasse, hvor alle var indstillet på at få et godt år, og 
alle ville hinanden det bedste. 

Når jeg møder nye mennesker i dag, har jeg altid et gåpåmod og en positiv til-
gang. Jeg ved, jeg har gode sociale værktøjer og gode venner, så jeg kan hånd-
tere verden. Det bedste år i mit liv, er det år, jeg gik på 10CV. Ultimativt! At 
starte på 10CV er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget.”



10CV
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf. 8787 1900

Kontakt og info
Leder Roald Kiilerich, mail: robk@viborg.dk
www.10cv.dk
Optagelse
Via optagelse.dk

mailto:robk%40viborg.dk?subject=
https://viborgungdomsskole.dk/afdelinger/10cv/
https://www.optagelse.dk/

