
VELKOMMEN TIL 10CV



ET ÅR MED EFTERSKOLEÅND OG FOKUS PÅ FREMTIDEN
eller erhvervsvalg. 
Det næste redskab, vi skal have lagt i din rygsæk er:

FAGLIGHED
Du skal klædes fagligt på til at gå den vej, der passer til dig. Vi ser det som 
en af vores fineste opgaver at sørge for, at du bliver fagligt forberedt til din 
fremtid. Dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag, der afsluttes med 
10.klassesprøverne. 

Ud over de obligatoriske fag kan du sammensætte dit skoleår efter dine 
egne behov og ønsker. Det gør du gennem valgfag. Måske har du brug for 
ekstra undervisning i et fag, du har svært ved, eller måske vil du gerne ud-
fordres kreativt, sportsligt eller praktisk. Med vores udvalg af valgfag er der 
mulighed for det hele.

Og så er vi nået til rygsækkens sidste redskab: 

PERSONLIG UDVIKLING
Modenhed, selvværd, at kunne arbejde selvstændigt og at kunne begå sig 
som en del af et fællesskab er vigtige faktorer at have med sig, uanset om 
du senere skal ud på en ungdomsuddannelse eller en arbejdsplads. På 10CV 

DE FEM SPOR
INTERNATIONAL OG BUSINESS
Vi arbejder med EU og Folketinget, og du vil få viden om forskellige 
kulturer gennem samarbejdet med blandt andet skolen for unge, 
nytilkomne tosprogede og med ungdomsuddannelserne i Viborg.

SCIENCE OG TEKNOLOGI
Vi arbejder med naturvidenskab og teknologi. Det kan være alt 
fra produktion af plastik og molekylær gastronomi til kodning, 
programmering og 3D-print.

PÆDAGOGIK OG MENNESKER
Vi har 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 menne-
sket i nye sammenhænge. 

SPORT OG SUNDHED
Her 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. 
Der er både fokus på træning, kost, og hvad det vil sige at have en 
sund sjæl i et sundt legeme.

EUD10
Du bliver afklaret i forhold til en erhvervsuddannelse. Du vil nem-
lig modtage dele af din undervisning på en række af byens erh-
vervsskoler.

Læs meget mere om de fem spor i 10CV-bogen og på 10CV.dk

Tysk  Kunst og design      
Samfundsfag Madværksted      
E-sport  Flyt dig!       
Viborg Elite Fransk       
Testlab  Xtra dan./mat./eng.      
Fysik/kemi  Boldspil      
Ro på  Motor     
Film, der skal ses Dancefitness
Sport og action Studietid
Fodbold  Psykologi
Værkstedsfag Tegning og maleri

... og der er flere. Se udvalget af valgfag 
og deres beskrivelser på 10CV.dk

Kære kommende elev

Velkommen til et skoleår, hvor du fra første dag møder ind til et ungemiljø og en 
flok lærere, der har fuldt fokus på at få dig klædt godt på til din fremtid. 

Til din rejse videre i dit liv skal du bruge tre vigtige redskaber i din rygsæk. Dem 
har vi rigtig god erfaring med at finde frem til dig, og det er dem, vores skoleår er 
bygget op om. Det første redskab, du skal bruge, er: 

AFKLARING
Den tvivl, du kan have om valg af studie- eller erhvervsretning, kan du få 
afklaret i trygge rammer. På 10CV begynder dine overvejelser om uddan-
nelse allerede ved forsamtalerne. Igennem dit valg af spor vælger du et om-
råde, som du kan fordybe dig i. Sporene viser vejen til forskellige erhvervs-
retninger, og du får måske undervejs en fod indenfor til dit drømmeerhverv.

Du skal på brobygning med dit spor. Den særlige form for brobygning giver 
dig mulighed for at se potentielle ungdomsuddannelser an i hele fire uger 
hen over skoleåret. Du lærer uddannelsernes kultur at kende, og du mærker, 
hvilke personlige, sociale og faglige krav de stiller. Det hele foregår trygt sam-
men med dine spor-kammerater. Efter jul træffer du så dit endelige studie- 

sætter vi derfor fællesskab og selvudvikling meget højt. Hele vores hverdag 
er bygget på fællesskabet. Den fælles brunch, fællestimerne, eftermiddagsk-
lubben og turene ud af huset. 

Intro-, studie- og sporturene har fællesskab og personlig udvikling som om-
drejningspunkt. Du vil blive sat i situationer, hvor du vil opleve at få flyttet 
dine grænser, men du vil opleve det i fællesskab med dine kammerater.

Som en rød tråd igennem hele skoleåret arbejder vi desuden under over-
skriften ”Det hele menneske.” Projektet kan variere og handle om alt fra mil-
jøbevidsthed til velgørenhed eller hjælpearbejde. Pointen er, at I i fællesskab 
arbejder for et mål, der ligger uden for jer selv.

Der er selvfølgelig en masse læring og undervisning at hente i den slags pro-
jekter, for hvordan hænger verden sammen? Men det vigtigste er den oplev-
else, I får af at stå sammen om et højere formål. Fornemmelsen af at kunne 
nå langt, fordi I er fælles om det – og gøre det for nogen andre. Det er med 
til at modne jer. 

Samlet set vil de tre redskaber, afklaring, faglighed og personlig udvikling, 
gøre jer så klar, som I kan blive til at tage hul på jeres fremtid. 

EKSEMPLER PÅ VALGFAG
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Hvis jeg kunne vælge, skulle alle et smut 
forbi 10CV, for man bliver en masse oplev-
elser rigere, og man lærer rigtig meget om 
sig selv og om, hvor vigtigt det er at stå ved 
sine meninger og altid have sig selv med. 

- Shanne, tidligere elev
 

10CV lærte mig, hvad det vil sige at gå i skole. 
Hvordan man gør det smartest. Og det enorme 
faglige supplement, jeg fik, har jeg draget for-
del af utallige gange på gymnasiet. Jeg kan 
slet ikke forestille mig, hvordan det skulle være 
gået uden mit år på 10CV.               

- Mathias, tidligere elev

Jeg vil aldrig fortryde at have taget et år på 
10CV. Det var med til at forberede mig på det 
faglige niveau, jeg kom til at møde på ung-
domsuddannelsen. Jeg er glad for det, 10CV 
har givet mig med i min rygsæk.
 
- Sissel, tidligere elev


