
  

EUD-X på 10. ved Kløften  

”Dit nye liv ind i fremtiden begynder her” 

Skoleår 2015 - 2016 
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 Dansk 

 Matematik 

 Engelsk 

 

EUC-SYD 

Tirsdag + torsdag 

 Dansk 

 Matematik 

 Engelsk 

 

Handelsskolen 

Tirsdag + torsdag 

 Dansk ++ 

 Matematik ++ 

 Engelsk ++ 

 

Fysik -  Tysk - Flyvende tallerken - Idræt – Fodbold 

 – Design - Teknologi 

 



Work Zone 

Teknologi, byggeri og transport 

 
Fokus på el- og IT uddannelser, bygge og 

anlæg samt uddannelser inden for 

transportsektoren. 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

 
Fokus på landbrug, fødevare gastronomi og 

sundhed og ernæring samt planlægning og 

gennemførelse af events/turisme herunder 

markedsføring. 



Business-relations 

Kontor, handel og forretningsservice 

 
Fokus på erhvervslivets sammensætninger, 

firmaetablering, organisation, arbejdsdeling, 

B2B– Indkøb & salg, markedsføring, 

regnskab, generelt brug af IT, herunder 

Office pakken 

Omsorg, sundhed og pædagogik  

 
Fokus på børn, unge og ældre i forhold til 

relationer, netværk, familie, hygiejne, 

sundhed,  velfærdsteknologi, normalitet og 

handicap samt tandklinikassistent. 



X-Class 

 
Hvis du vælger at gå i X-Class, så er det, fordi du vil: 

 
Forberede dig til en gymnasial uddannelse 

Udvikle gode arbejdsvaner 
Faglig opkvalificering 

Fordybe dig i de enkelte fag 
Blive mere moden 

Blive mere ansvarlig og selvstændig. 
Formålet med X-Class på 10. ved Kløften er: 

– at lukke dine eventuelle faglige huller fra tidligere skolegang 
– at lære dig arbejdsmetoder, som anvendes i gymnasiet og HF 

– at styrke dine kvalifikationer uanset, hvad du vælger efterfølgende 
– at sikre dig et godt grundlag for at vælge den rette gymnasiale 

ungdomsuddannelse 
 



Samarbejde 



 

Uge 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

 Opstart på  

10. ved Kløften 

Intro 

Faglig screening 

 

Introducerende 

aktiviteter. 

 

 

.   

 

 

 

 

Holddannelse, og 

introduktion til 

uddannelserne i 

hovedområderne: 

Omsorg, sundhed og 

pædagogik. 

 Kontor, handel og 

forretningsservice. 

 Fødevarer, jord- 

brug og oplevelser. 

Teknologi, byggeri 

og transport.  

   

Intro-tur til Skærbæk 

Fritidscenter onsdag 

til fredag 

 

 

Projektuger: 

 

Eleverne arbejder 

med projekterne: 

 

 Crosscart 

 Salg 

 Pleje 

 Fra jord til 
bord 

 

Samt alment 

dannende elementer 

som 

arbejdspladskultur, 

sundhed, bevægelse, 

trivsel. Dette 

integreres med 10. 

klasse grundfagene 

dansk, matematik og 

engelsk. 

 

 

Buisness og 

Work Zone 

kan vælge at 

komme i 

brobygning i 

et fag, eller 

komme i 

praktik hos 

en 

virksomhed. 

 Ferie 
An

sv
ar

lig
 10. klasse 

koordinator 

10. klasse  

Introduktionen til 

fagene i samarbejde 

med 

erhvervsuddannelser 

EUD koordinator i 

samarbejde med 10. 

klasse koordinator 

EUD 

koordinator i 

samarbejde 

med 10. 

klasse 

koordinator 

og UU 

vejleder 10
. k

la
ss

e 

ko
or

di
na

to
r 

 



Uge 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

 Projektuger: 

 

Eleverne arbejder med 

projekterne: 

 

 Byg en hytte 

 Omsorg og livsstil 

 Marketing 

 Mekanik og 
produktion 

 

Samt alment dannende 

elementer som 

arbejdspladskultur, sundhed, 

bevægelse, trivsel. Dette 

integreres med 10. klasse 

grundfagene dansk, 

matematik og engelsk. 

 

Buisness og Work Zone 

kan vælge at komme i 

brobygning i et fag, eller 

komme i praktik hos en 

virksomhed. 

Te
rm

in
sp

rø
ve

r 

 

Fagfaglige uger 

An
sv

ar
lig

 EUD koordinator i 

samarbejde med 10. klasse 

koordinator 

EUD koordinator i 

samarbejde med 10. 

klasse koordinator og UU 

vejleder 

10. klasse koordinator 

 



Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Projektuger: 

 

Eleverne arbejder med projekterne: 

 

 Elektronik 

 Design og multimedie 

 Regnskab 

  
 

Samt alment dannende elementer som 

arbejdspladskultur, sundhed, 

bevægelse, trivsel. Dette integreres 

med 10. klasse grundfagene dansk, 

matematik og engelsk. 

 

   

 

 

Fælles uger for alle.  

 

Forløb: 

 

Innovation & 

iværksætteri. 

 

Workshops, udstilling, 

m.m 

Fe
ri

e 

O
SO

 Afslutning af 

forløbmed 

fremlæggelse 

af OSO 

mandag i uge 

9. 

A
ns

va
rl

ig
 

EUD koordinator i samarbejde med 10. 
klasse koordinator 

10. klasse koordinator i 

samarbejde med EUD 

koordinator 

 EUD koordinator i 

samarbejde med 10. 

klasse koordinator og 

UU vejleder 

 



EUD 10 

”Det er aldrig for sent at træffe 

den rigtige beslutning .” 


