
 

Vi tilbyder: 
 
Et spændende undervisningsmiljø, hvor eleverne har deres eget afsnit pa  
skolen.   
 
Mulighed for at møde en masse nye kammerater og indga  i nye fællesskaber. 
 
Et perfekt miljø til fordybelse inden for særlige interesseomra der, hvor ele-
verne fa r mulighed for at udvikle og erhverve faglige og sociale kompetencer, 
som  kan bruges resten af livet.  
 
En faglig og kreativ vej til din fremtid.  
 
Oplevelser gennem ryste-sammen tur, skolerejse,  
temauger og ekskursioner.  
 
 

SOPHIESKOLEN 2018/19 

                       Campus 10 er et undervisningstilbud målrettet elever, der har brug for et   
                udviklende skoleår for at blive parate til at starte på en ungdomsuddannelse. 

                

CAMPUS 10 
10.-klasse har 3 linjer: 

•AUD 10   

-Rettet mod alle ungdomsuddannelser 

-For dem der endnu ikke har afklaret valg af ungdomsuddannelse 

-Har 2 brobygningsuger 

 

•EUD 10  

-Rettet mod erhvervsuddannelserne  

-6 forløb af 2 uger på CELF 

 

•Z  10   (kan kun tilmeldes efter aftale med skolen)      

-Visiteret tilbud rettet mod FP9 og FP10 

-Færre elever, flere voksne 

 

Åbent hus for kommende elever og forældre  

d. 7/11 kl. 18.30—19.30 

Merkurs Plads 4 i 10.-klassecentret 
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Prøveforberedende fag 
 

Sprog & Kommunikation 
Faget indeholder: Samfundsvidenskab, psykologiske processer i menneskets adfærd, filo-

sofisk stillingstagen til eget bidrag til et demokratisk samfund. 

Faget vil gennem litteraturhistorie, trykte medier, film, samtaleteknikker og egen kreativ 

udfoldelse lede frem mod skriftlig og mundtlig FP10 i dansk.  

 

Kultur & Globalisering 
Faget indeholder: samfundsvidenskabelige sammenhænge, kommunikation mellem kon-

tinenter, kulturmøder, udfordringer i verdens brændpunkter, historiske begivenheder og 

egen plads i fællesskabet. Faget vil gennem internationalt sprog, drama, sociale medier, 

kunst og eget kreativt engagement lede frem mod skriftlig og mundtlig FP10 i engelsk. 

 

Samfund & Økonomi 
Faget indeholder: Økonomi, data-tekniske processer, naturvidenskabelig udforskning, 

samfundsanalyser med undren for egen udvikling og fremtid. 

Faget vil gennem statistik, omsætning, bevægelse, spil og egen kreativ udfoldelse lede frem 

mod skriftlig og mundtlig FP10 i matematik. 

 

Prøveforberedende tilvalgsfag 
 

Fysik/kemi 
Faget er et tilvalgsfag som leder frem mod  
FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt. 

Tysk 
Faget er et tilvalgsfag som leder frem mod  
FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt. 
 
Undersøg hos din UU-vejleder om fagene er  
nødvendige for din ungdomsuddannelse.  
 

 

            
 

Temaorienterede fag 
Temafagene er organiseret i 2 uger. En i eftera ret og en i fora ret. 
 
Fagene kan fx være. 
 

Kunst i by og hverdag 
Du har en kunstner i maven og har lyst til at lave 

udstilling og happenings med din kreativitet som 

centrum. 

Vi arbejder med forskellige udtryksformer fx maleri, 

tegning, skulpturer, plakater  installationer m.m. 

Bevægelse, sundhed og parkour  
Her arbejder vi  med kroppen som  redskab. 

MTB og  udeliv 
Sport, sundhed og livsstil. Vi har fokus pa  hele mennesket. Vi skal lave en masse fysisk 

aktivitet, snakke om kost, idrætsteori og -psykologi. 

Musik og Performance  
Du skal have lyst til at spille teater og lære om rytmisk samspil og øve forskel- 

lige  instrumenter. Holdet vil gennemga  workshops og afslutter med en forestilling, 
som du selv er med til at udvikle. 

Ernæring og Kan10ne 
Livet er for kort til fastfood! Ernæring er et tilbud til dig, der kan lide at lave mad, er 

a ben for det ukendte og som har lyst til at lære noget om, hvordan vi skaber sammen-

hæng mellem sunde spisevaner, fornuftig økonomi, rimelig forberedelsestid, arbejds-

glæde og gode varierede smagsoplevelser.   Holdet  agerer kantine for 10.  i ugen. 

 

 
 

Valgfag fx 

Sundhed og bevægelse 

Guitar og musik 

Madkundskab 

Gym10 

Sløjdværksted 

Mig i verden 


