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10’ENDE
UNGFREDERICIA
-styrker dig fagligt og personligt
frem mod en ungdomsuddannelse

INFORMATIONSMØDE 15.1.2019
MOSEGÅRDSVEJ 2D
KL. 19.00

HVIS DU VÆLGER
10’ENDE UNGFREDERICIA

MULIGHED
FOR
ORDBLINDEUNDERVISNING

- gør vi dig klar til at vælge
en ungdomsuddannelse

FAGLIGT INDHOLD PÅ
10’ENDE UNGFREDERICIA

MULIGHED FOR
PRAKTIK
UGEFORLØB/
LÆNGERE
FORLØB

Det gør vi, fordi vi sikrer, at du kan styrke dine faglige
og sociale kompetencer.
STUDIETUR
MED EGENBETALING

Vi hjælper dig med en afklaring omkring, hvilken vej
du skal efter 10.klasse.
I et trygt og overskueligt ungdomsmiljø møder du
nye og jævnaldrende kammerater. Vi går meget
op i, at trivslen er forudsætningen for læring og
vi forventer, at du er aktiv og imødekommende
og deltager i fællesskabet
– det bedste skoleår for dig og dine kammerater
kræver din medvirken.

• Du skal som minimum have 28 lektioner om ugen
• Der er mødepligt, og der er pligt til at melde afbud
ved sygdom
• Der er 3 obligatoriske fag – dansk, matematik
og engelsk
• Der er 2 tilbudsfag – tysk og fysik/kemi
Der er herudover mulighed for at vælge mellem flere
forskellige fagpakker og forløb eks.
• Faglige forløb indenfor engelsk, dansk, matematik
• Fagkurser i samarbejde med ungdomsuddannelser
• Studieforberedende undervisning
• Praktik
• Ekstra brobygning
• Virksomhedssamarbejde
• Idræt
• Madkundskab
• Kreativitet og design
• Samfundsfag

INTROFASE

UDVIKLINGSFASE

AFKLARINGSFASE

VIDERE I UDDANNELSESFASE

August

August-december

December-februar

Marts –juli

Periodens fokus:
Periodens fokus:
Periodens fokus:
Periodens fokus:
Afklaring af mål for 10. klasse:
Målrettet undervisning med de individuelle
Målrettet arbejde frem mod tilmeldelse
Fagligt fokus
• Fagligt
målsætninger frem mod UPV 1 i december/januar
til ungdomsuddannelsen
Udvikling af faglige, personlige og sociale
• Personligt				
kompetencer frem mod den endelige
• Socialt
Ekstra fokus på faglige kompetencer
Der arbejdes både fælles og individuelt
UPV i maj/ juni				
• Uddannelsesmæssigt		
med lærere og vejledere			
		
Periodens Indhold:
Periodens Indhold
Periodens Indhold:
Periodens Indhold:
• Fællesaktiviteter
• Obligatoriske fag: Dansk, matematik og engelsk
• OSO
• Obligatoriske fag: Dansk, matematik
• Introaktiviteter
• Tilbudsfag samt individuelle fagpakker og forløb,
• Afklaring af uddannelsesvalg
og engelsk
• Test
herunder også praktik
• Studievalgsportfolio
• Tilbudsfag samt individuelle fagpakker og
• Vejledning
• Studietur/Udveksling
• Tilmelding til ungdomsuddannelse
forløb, herunder også praktik
					
• Repetition
		
			
• Eksamenstræning 			
					
• Skriftlige og mundtlige prøver
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Har du spørgsmål til 10.klasse, så kontakt din
UU-vejleder på din folkeskole.

TILMELDING OG INFOMØDE
Hvis du vil i 10.klasse skal du tilmelde dig inden
1.marts 2019 via www.optagelse.dk

Du er også velkommen til at skrive til os på
ungfredericia@ungfredericia.dk eller kontakte:

Informationsmødet holder vi den 15. januar 2019
kl. 19.00 på Mosegårdsvej 2D.

Afdelingsleder Tine Mortensen
Tlf.: 7210 5690/ 4072 2981
tine.mortensen@fredericia.dk

Du er altid velkommen til at besøge os på
hverdage i januar.

LÆS MERE PÅ www.ungfredericia.dk

Mosegårdsvej 2D • 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 5690 • ungfredericia@ungfredericia.dk
www.ungfredericia.dk

