Velkommen i 10.klasse
At gå på efterskole er noget ganske særligt, og et år i 10. klasse er absolut ingen undtagelse.
Når du begynder i 10. klasse, så har du netop færdiggjort din 9. klasse, og nu er du klar til et nyt år
med masser af oplevelser.
Vi er parat til at gi’ dig et år ud over det sædvanlige, og du kan roligt have store forventninger.

Her er tid til det, som du er optaget af
Når du går i 10. klasse, har du stor indflydelse på dit skema. Du får med andre ord tid til at
fokusere på det, som du synes er spændende og interessant.
Her er tid til fordybelse i spændende valgfag, dygtiggørelse i de boglige fag, og så kan du i 10.
klasse vælge mellem to spændende faglige profiler foruden den helt unikke Bibellinje, som er en af
grundene til, at rigtig mange vælger at ta’ 10. klasse på Solgården.

Mere information
I denne 10. klassesfolder kan du læse om de to faglige profiler, som du skal vælge mellem i 10.
klasse. Det er to vidt forskellige klasser med hver deres tilgang til undervisningen, indhold og fag.
Hvis du ikke lige er til den store læsning, så kan du scanne denne QR-kode
eller klik på linket kortlink.dk/2arpr og se en lille film, der fortæller om dine
muligheder i 10.klasse på Solgården.

Vælg din faglige profil
På Solgården tilbyder vi to meget spændende faglige profiler, hvor vi tilrettelægger
undervisningen på to forskellige måder. Dit første valg står derfor mellem 10.pro og 10.classic.
Fælles for begge profiler er, at du kommer til at lære en masse. Uanset, hvilken profil du vælger, så
kan du blive klar til dit videre skoleforløb.

10.classic

10.pro

Du skal på 10.classic vælge mellem mindst ét og
højest to af fagene tysk, fysik/kemi og praktiske
timer.

På 10.pro har du ikke fagene dansk, fysik og tysk,
men i stedet arbejder du med en række projekter
inden for samfundsfag, dansk, idræt og naturfag.

På 10.classic afsluttes året med FP10 prøven i
dansk, matematik, engelsk og i tysk og
fysik/kemi, hvis du har valgt fagene.

På 10.pro går du til FP10 prøven i engelsk og
matematik, mens 10.pro afsluttes med sin egen
prøve.

Obligatoriske boglige fag på 10.classic:
• Dansk
• Matematik
• Engelsk

Obligatoriske boglige fag på 10.pro
• 10.pro
• Idræt/motion
• Matematik
• Engelsk

Vælg mindst 1 og højest 2 valgfrie boglige fag
• Fysik/kemi
• Tysk
• Praktiske timer

Du kan ikke vælge
• Fysik/kemi
• Tysk
• Dansk

Undervisningen er overordnet bygget op
omkring de emner og temaer, som
Undervisnings-ministeriet har fastsat i ”Nye
fælles mål” for de enkelte fag.

Undervisningen er projektbaseret og bygget op
omkring 8-10 forskellige emner som fx litteratur,
medier, kommunikation, FNs’ bæredygtighedsmål, sundhed, politik og naturen omkring os.

Der vil være tavleundervisning, gruppearbejde,
oplæg og skriftlige opgaver – ligesom du kender
det fra din nuværende skolegang.

Der vil være tavleundervisning, projektarbejde,
oplæg, afleveringer, hands-on aktiviteter. Der vil
desuden være timer afsat til idræt og motion.

Krav:
Der er ikke krav om, at du er erklæret
uddannelsesparat for at deltage i 10.classic.

Krav:
Det er et krav, at du skal være erklæret
uddannelsesparat for at deltage i 10.pro.

Vælger du 10.classic, så får du en faglig profil,
hvor du får de ”normale” fag i 10. klasse.

Vælger du 10.pro, så får du en faglig profil, hvor vi
har rystet den faglige pose af fag.

Lidt mere om 10.classic
De to faglige profiler er ret forskellige, når det handler om indholdet og måden at gå i skole på,
men der er også ligheder. Fælles for begge klasser er, at man vil have matematik og engelsk på
FP10 niveau og afslutte med den normale 10. klasses prøve i de to fag.
10.classic
• Danskfaget: Du får spændende forløb som bl.a. litteraturhistorie, reklamer, romanlæsning
og temaer om ondskab, medier og livet i en foranderlig verden. Der er også stort fokus på
skriftlighed, og du får bl.a. lært at skrive bedre og skærpet din sproglighed.
•

På 10.classic skal du vælge mindst ét og højest to af fagene tysk, fysik/kemi og praktiske
timer. I såvel tysk som fysik bygger du ovenpå disse fag fra 9.klasse. Vælger du praktiske
timer får du forskellige praktiske gøremål rundt om på skolen sammen med en
medarbejder.

•

I matematik- og engelsktimerne arbejdes der med relevante stofområder inden for fagene.
Der vil ofte være mulighed for at niveaudele undervisningen, så eleverne kan få den mest
optimale læring.

Kort sagt: Vælger du 10.classic, så får du et fagligt tilbud, hvor du bygger oven på din nuværende
9. klasse, og du bliver klædt rigtig godt på til din videre ungdomsuddannelse.
TIMEOVERSIGT 10.CLASSIC
•
•
•

Dansk: 6 lektioner.
Engelsk: 4 lektioner.
Matematik: 5 lektioner

•
•
•

Tysk: 4 lektioner
Fysik/kemi: 4 lektioner
Praktiske timer: Variabelt

En film om 10.classic
Se en lille film om 10.classic ved at
scanne QR-koden eller gå til linket
kortlink.dk/2arpp

Lidt mere om 10.pro
De to faglige profiler er ret forskellige, når det handler om indholdet og måden at gå i skole på,
men der er også ligheder. Fælles for begge klasser er, at du vil have matematik og engelsk på FP10
niveau og afslutte med den normale 10. klasses prøve i de to fag.
10.pro
• 10.pro udgør 10 lektioner i dit skema foruden 2 lektioner med idræt/motion. En stor del af
faget vil være projektarbejde, hvor oplæg, fordybelse, skriftlighed og ”hands-onaktiviteter” vil være en del af dagligdagen. De faglige omdrejningspunkter er dansk,
samfundsfag, naturfag og livet omkring os.
•

•

I løbet af året arbejder vi med nogle af nedenstående emner, men vi forbeholder os ret til
at ændre i det.
Litteratur & kunst
- Store danske forfattere
- Fantasy & Science-fiction
- Kunsten omkring os

Medier
- Sociale medier
- Reklamers påvirkning
- Fra avis til internet

Kommunikation
- Skriv og tal bedre
- Filmproduktion

Verden rundt
- Fokus på en kultur
- International politik

Aktuelt stof
- Vi tager helt aktuelle
emner op til debat

FN’s mål for bæredygtighed
- Fokus på udvalgte mål

Det sunde liv
- Fokus på kost
- Kondition og idræt
- Skærmen og søvnen

Naturvidenskab
- Bæredygtig energi
- Vand som ressource
- Klimaforandringer

Naturen omkring os
- Vi bruger den vestjyske
natur omkring os; fiskeri,
vandsport og udeliv.

10.pro afsluttes med en gruppeprøve, hvor man går til prøve i et selvvalgt tema inden for
et af årets hovedområder.
En film om 10.pro
Se en lille film om 10.pro ved at scanne
QR-koden eller gå til linket
kortlink.dk/2arpq

Rejser, studieture og oplevelser
Et af de store højdepunkter er, når vi tager ud i verden sammen med eleverne. Alle elever får
mindst to udlandsture i løbet af et skoleår, udover flere ture rundt i vores eget fantastiske land.
Alle turene er inkluderet i skolepengene undtagen turen til Israel.
Europaturen
I efteråret rejser vi ud i verden for første gang. Her tager Bibellinjen til Israel, mens alle andre tager
ud i Europa til en spændende destination som fx Rom, Paris eller Barcelona.
Vores plan er at tage på Interrail med tog gennem Europa. Desværre har COVID-19 besværliggjort
den mulighed, så med stor sandsynlighed vil det blive med bus. Uanset hvad, så bliver det en rejse
udover det sædvanlige – med spændende stop, oplevelser og store seværdigheder.
Israel med Bibellinjen
Går du i 10. klasse, kan du vælge Bibellinjen og får derved mulighed for at komme med til Israel på
en helt unik studietur til det land, hvor en stor del af Bibelens beretninger foregik. Du kan læse
mere om Bibellinjen og turen til Israel på næste side.
Skitur til Østrig
Når vinteren sætter ind, tager vi på en fed skitur til Østrig. Det er en fantastisk oplevelse at drøne
ned ad bjerget for første gang. Solgårdens skitur går til Skt. Johan i Østrig, som er et snesikkert og
fantastisk område med mange muligheder for såvel erfarne som nye skiløbere.
Internationalt udvekslingsprojekt
Solgården har i mange år haft en stærk international profil. Vi er i øjeblikket i fuld gang med et
stort internationalt udvekslingsprojekt, hvor vi rejser ud og mødes med elever fra skoler i Tyrkiet,
Portugal, Sverige og Tyskland under projektteamet ”unge og medier”. Elever i både 9. og 10. klasse
kan søge om at være en del af det spændende projekt, som kører frem til 2023.

Bibellinjen – et unikt tilbud

BIBELLINJEN PÅ SOLGÅRDEN

Som noget helt unikt kan du kombinere dit efterskoleår med et valgfagstilbud udover det sædvanlige. På
Bibellinjen drejer det sig om at lære mere om Bibelens verden og dens bud på det gode liv.
Vælger du Bibellinjen, så går din studietur til fantastiske Israel, hvor de bibelske beretninger får nyt liv.

INDHOLDET AF BIBELLINJEN

STUDIETUR TIL ISRAEL

På Solgården kan du vælge Bibellinjen, hvis du er
elev i 10. klasse. Faget fylder 5 timer i første halvår
og 4 timer om ugen i andet halvår.

Som en helt speciel oplevelse går storturen for
Bibellinjen til Israel. Det er en rejse til det land, hvor
beretningerne fra Bibelen udspillede sig. En virkelig
stor oplevelse, som med garanti vil blive et af
højdepunkterne fra dit efterskoleophold på
Solgården.

Bibellinjen er for dig, som gerne vil fordybe dig i
Bibelen og Bibelens hovedperson Jesus Kristus.
På Bibellinjen fylder undervisning i Bibelens bøger
meget, og du vil derigennem få et større kendskab
til den kristne tro.
På Bibellinjen lærer du også, hvordan man
forbereder og holder en andagt. Vi har også et
forløb om kristent børnearbejde, hvor du får lov til
at prøve at holde en klubaften i en kristen
børne-/juniorklub.

Vi gør opmærksom på, at der er en egenbetaling på
kr. 5.800 for studieturen til Israel.
Vælger du Bibellinjen, kan du også frit vælge
mellem skolens øvrige helårs- og periodefag.

VELKOMMEN I 10. KLASSE PÅ SOLGÅRDEN

