
VELKOMMEN TIL 10CV
Som 10CV-elev skal du vide ...



FRAVÆR
Du skal selv ringe til morgentelefonen og melde dig 
fraværende. (Køretimer, læge- og tandlægebesøg lægges 
så vidt muligt uden for skoletiden. ;-))

MORGENTELEFON
Tlf. 1: 2199 3576
Tlf. 2: 2184 9650
Begge numre kan kontaktes mellem kl. 07.45 og 07.55

BRUNCH OG FROKOST
Vi har alle mødepligt til brunch fra 9.30-9.45
Derudover kan du købe frokost i caféen i frokostpausen. 

LOKALER
I tvivl om, hvor du skal være? Se lokaleoversigten på den 
store opslagstavle ved undervisningsgangene i 10CV-fløjen. 

Det er også altid en god idé at bruge den virtuelle rund-
visning, der ligger på 10cv.dk. Viborg Ungdomsskole er et 
stort hus, og der er meget at opdage.

UDDANNELSESVEJLEDERE
Tina Munch Søndergaard
Torben Ringgaard Svendsen

Begge vejledere kan træffes på Aula eller deres kontor på 
10CV-gangen.

SKABE
Du kan få rådighed over et elevskab til sikker op- 
bevaring af dine ting. Du skal bare selv medbringe en 
hængelås. Spørg din kontaktlærer for mere info.

VIGTIGE APPS
Disse apps skal være installeret på din mobil og pc:
1. OneNote (Microsoft 365)
2. Teams
3. Aula

RØG- OG NIKOTINFRI SKOLE
På Viborg Ungdomsskole har vi røgfri skoledag. 
Det omfatter også snus, e-cigaretter og lignende. 

MOBILEN PÅ 10CV
Vi har mobilfri undervisning. Det gælder i øvrigt også  til 
fællesarrangementer og brunch.

 

HVIS DU VIL SKIFTE VALGFAG
Det kan godt lade sig gøre at skifte valgfag, hvis du har 
en god begrundelse. Skiftet foregår altid i et samarbejde 
mellem dig, din kontaktlærer og din valgfagslærer. 

Kære nye elev
Velkommen! Når du begynder din nye hverdag på 10CV, er der nogle ting, der er gode at vide på forhånd. Vi har samlet 
svarene på de mest almindelige spørgsmål her i brochuren. Gem den som et lille opslagsværk. Så har du altid de vigtigste 
tidspunkter, telefonnumre og svar lige ved hånden. Hvis du ikke kan finde svaret her, er der mere hjælp at hente på 10cv.dk 
under “Nuværende elev”. Ellers er du velkommen til at spørge en af os. 
           Kærlig hilsen
                          10CV-lærerne

RINGETIDER
1. lektion: kl. 8.00 – 8.45
2. lektion: kl. 8.45 – 9.30

Brunch og pause: kl. 9.30 – 9.55

3. lektion: kl. 9.55 – 10.40
4. lektion: kl. 10.40 – 11.25
5. lektion: kl. 11.25 – 12.10

Frokostpause: kl. 12.10 – 12.35

6. lektion: kl. 12.35 – 13.20
7. lektion: kl. 13.20 – 14.05
8. lektion: kl. 14.05 – 14.50

DER ER MERE INFO HER
10cv.dk -> Nuværende elev



10CV

KONTAKT SKOLEN
Viborg Ungdomsskole

Reberbanen 13
8800 Viborg

10CV-leder Roald Kiilerich
Tlf. 2579 0791

Mail: robk@viborg.dk

Sekretær Sabine Jespersen
Tlf. 8787 1905

Mail: sjes@viborg.dk


