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Velkommen til Efterskolen Solgården 
At gå på efterskole er noget ganske særligt. Der kommer til at ske en masse forskellige ting 
både i undervisning, kerne- og periodefag og i fritiden. Efterskolelivet er vigtigt for 
Solgårdens ansatte, og vi vil gå langt for at give dig dit bedste skoleår. 
  
10. klasse på Solgården 
Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården! Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og 
udviklende år, både når det gælder boglig undervisning og valgfag, men også når det gælder 
aktiviteter, ture og fritid. 
 
På de næste sider kan du læse mere om de dele, som dit skema bliver sammensat af.  
Du får på den måde stor indflydelse på indholdet af din dagligdag på efterskolen.  
 
De fem dele: 

 Faglig profil 

 Valgfrie boglige fag 

 Fordybelsesmandage 

 Bibellinje 

 Valgfag (Kerne- og periodefag) 

 

Sådan vælger du dine fag 
På de næste sider og i folderen ”Valgfags-guiden” kan du læse mere om de dele, som dit 
skema består af. 
 
Du skal online afgive dine ønsker til skemaet og forskellige andre oplysninger senest 
mandag den 9. marts via skolens hjemmeside www.solgaarden.dk/skema. 
 
På ”Nye elevers dag” den 21. marts får du mulighed for at snakke med en af skolens 
medarbejdere, hvis der er noget, som du er i tvivl om. 
 
Du er også velkommen til at kontakte Peter Jensen via pj@solgaarden.dk, hvis du har 
spørgsmål angående dine skemavalg.  

Velkommen i 10. klasse 
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mailto:pj@solgaarden.dk


 

 

 
1. Faglig profil 
 
I 10. klasse skal du vælge en faglig profil. Du skal vælge én af nedenstående faglige profiler:  
 

1. 10classic 
Vælger du 10classic, har du dansk, engelsk og matematik, hvor du i alle fagene arbejder frem 
mod FP10-prøven.  
 

2. 10pro – Solgårdens projektorienterede profil  
Vælger du 10pro, har du sagt ja-tak til en projektorienteret klasse i en del af dit skema. Du 
har ikke dansk – men i stedet har du projekttimer kaldet 10pro, som du kan læse mere om 
nedenfor.  
 
Udover 10pro-projekttimerne har du engelsk og matematik på FP10 niveau.  
 

Hvad er 10pro? 
10pro er en projektorienteret profil, hvor vi arbejder tværfagligt med forskellige aktuelle emner.  
Du bliver dygtig til at planlægge, gå i dybden og fremlægge det, som du har arbejdet med.  
 
Vores fokuspunkter er:  
o Projekter – Du arbejder med høj faglighed og spændende projekter på tværs af fag. 
o Proces – Du lærer at arbejde i proces med en arbejdsopgave og udvikle din faglige viden. 
o Præsentation – Du lærer at fremlægge på forskellige måder og får sparring i processen.  
o Produkt – Du bliver klædt på til at lave konkrete produkter som fx videofilm, en paneldebat eller 

en udstilling. 
 

Emner for projekterne kan være: ”Etik”, ”En fremmed kultur”, ”En virksomhed i Danmark”, ”Sport”, 
”Den politiske verden”, Valgfrit emne” eller noget helt andet.  Skoleåret på 10pro afsluttes med en 
intern 10pro-prøve. 
 
2. Valgfrie boglige fag                  
 
Uanset om du vælger 10classic eller 10pro har du mulighed for at vælge, om du gerne vil have tysk 
og/eller fysik.  
 
Vælger du ikke nogen af fagene, vil du i stedet få nogle lektioner om ugen med praktiske opgaver. 
 
3. Fordybelsesmandage                                                                                                                                                   
 
I det kommende skoleår vil mandag blive en spændende start på ugen. Her får alle elever i 10. klasse 
nogle såkaldte ”Fordybelsesmandage”, der ligger om formiddagen de fleste mandage.  
 
Fordybelsesmandagene vil byde på faglig input på mange forskellige måder – det kunne fx være 
fokus på krop og sundhed, et skrivekursus, besøg på en virksomhed, fokus på medier, talenter, 
fagdage, mulighed for praktik, sundhedstemaer eller besøg af spændende mennesker. 
 
Fordybelsesmandage bliver den bedste start på ugen og gør, at 10. klasse bliver noget ganske 
særligt. 
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4. Bibellinje 
 
Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge, om du vil have vores fantastiske Bibellinje.   
Læs mere om Bibellinjens indhold i hæftet ”Den store valgfagsguide”, hvor du også kan læse om den 
spændende tur til Israel. 
 
Bemærk egenbetaling på 5.500 kr. for Bibellinjen for Israelsturen. 
 
5. Valgfag 
 
I folderen ”Den store valgfagsguide” kan du læse meget mere om de mange muligheder, som du har 
for at få netop de valgfag, der passer til dig. 
 
I 10. klasse kan du vælge mellem alle valgfagene og kombinere dem på kryds og tværs – uafhængigt 
af om du har valgt Bibellinjen eller ej.  
 
 

 
 
 
 

INTERNATIONALE OPLEVELSER 
Vælger du bibellinjen, kommer du med på en fantastisk oplevelsesrig tur til Israel, som du 
kan læse mere om i valgfagsfolderen.  
 
Har du ikke valgt bibellinjen, så får du i stedet et helt unik rejsekoncept, da vi i år søsætter et 
helt nyt rejsekoncept, hvor vi skal ud i Europa på Interrail. På rejsen kommer der til at ske 
en hel masse – læs mere i vedlagte folder. 
 
En anden international nyhed er, at vi har søgt om at blive EU- godkendt til et Erasmus 
elev-udvekslingsprojekt sammen med fem skoler fra forskellige lande i EU. Vi venter i 
spænding på, om det bliver godkendt og dermed noget, som du kan få glæde af! 
 
Alle elever i 9. og 10. klasse deltager desuden også på vores fantastisk skitur, som går til 
Østrig, Norge eller Sverige.  
 
Interrail-storturen, Erasmusprojektet og skituren er inkluderet i skolepengene. 
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Husk at afgive dine ønsker online senest mandag 
den 9. marts via www.solgaarden.dk/skema 

 


