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For dig
der vil
tænke 

Lillelundvej 21
7400 Herning

herningsholm.dk

BRIAN MEDOM LUND 
VEJLEDER
T 2542 4842
M BML@HERNINGSHOLM.DK

LISBETH SORTBERG 
VEJLEDER
T 2542 4845
M LSO@HERNINGSHOLM.DK

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om 10. klasse, 
så kontakt os.

Kom til infoarrangement
mandag den 14. januar kl. 17-18:30
og hør mere om 10. klasse på 
Herningsholm Erhvervsskole  
& Gymnasier
Arrangementet finder sted i Handelshuset på Ting-
vej (parkering på Truelsensvej 3 ved HHX og HTX). 



VIRKSOMHEDSBESØG 

Det vil også være muligt at komme ud i 
en form for erhvervspraktik i løbet af året, 
og vi vil tage på besøg på forskellige virk-
somheder og ungdomsuddannelser i om-
rådet.

STUDIEMILJØ 

I 10. klasse på Herningsholm har vi fokus 
på din trivsel, og vi ved, at du lærer bedst, 
når du har det godt med dine klassekam-
merater.
Du får derfor base i en stamklasse, som 
du har de fleste af dine timer med.

10. klasse ligger i Handelshuset på Lille-
lundvej sammen med EUD/EUX Business. 
Du og dine klassekammerater bliver en 
del af et spændende ungdomsmiljø med 
sociale arrangementer som fester og 
fredagscaféer.  
Handelshuset blev taget i brug i 2017, så 
det er nye, lyse og indbydende lokaler, du 
bliver undervist i. 

Vi glæder os til at se dig i 10. klasse fra 
sommeren 2019.

I 10. klasse på Herningsholm har vi fag, 
som du kender fra 9. klasse, men du vil 
også møde nye spændende fag. En dag 
i ugen holder vi ”fri” fra den almindelige 
klasseundervisning og prøver de forskel-
lige retninger af ungdomsuddannelser af. 
Du får på den måde prøvet dine tekniske 
såvel som dine kreative evner af.
Du vælger selv hvilken retning, du vil blive 
klogere på, og du kan skifte retning under- 
vejs, ligesom vi også kan finde på at ud- 
fordre dig på dit valg.
Du får vejledning undervejs og hjælp af 
din kontaktlærer.
I 10. klasse kommer vi også til at arbejde 
med personlig udvikling, og du bliver helt 
sikkert klogere på dig selv. I begyndelsen af året 

tager vi på en introtur.

For dig der vil have et år til at blive afklaret med valget af ung- 
domsuddannelse, hvad enten du tænker i retning af en gymnasial
uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Og hvor du samtidig 
har mulighed for at blive skarpere på de matematiske formler, de 
danske genrer og den engelske grammatik, så du bliver klar til 
næste faglige niveau.

10. klasse på Herningsholm
Erhvervsskole & Gymnasier
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