
F O R  D I G  D E R  V I L  TÆ N K E

10. klasse på
Herningsholm



Du får på den måde prøvet 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 klasselærer.

TRE DIMENSIONER 

I 10. klasse arbejder vi med de tre dimen-
sioner: afklaring, fagligt løft og person-
lig/social udvikling. Så du vil helt sikkert 
også blive klogere på dig selv i løbet af 
skoleåret. En vigtig del af at gå i 10. klasse 
hos os er begrebet ”dannelse”. Det arbej- 
der vi med i fagene kulturfag og temafag.

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.

COMPUTER 

Du får udleveret en computer, når du er elev 
i 10. klasse på Herningsholm. Den skal du 
passe godt på og behandle med omtanke.

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. 

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

I begyndelsen af året
tager vi på en introtur.



TALENTELEVER 

Vi tilbyder undervisning for talentelever, 
som er optaget i Herning Elite eller i Team 
Danmarks Eliteprogram.
Undervisningen foregår som i de andre 10. 
klasser på skolen, men vi tilrettelægger 
undervisningen, så du kan følge morgen-
træningen i din klub tirsdag og torsdag. 
Desuden giver vi fri til, at du kan deltage 
i turneringer og konkurrencer, samtidig 
med at du får et ekstra år til afklaring af 
dit valg af ungdomsuddannelse.

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 klassekamme- 
rater. Du får derfor base i en stamklasse, som 
du har de fleste af dine timer sammen med.
10. klasse ligger i Handelshuset på Lille-
lundvej sammen med EUD/EUX Business. 
Du og dine klassekammerater bliver en del 
af et spændende ungdomsuddannelses- 
miljø i Handelshuset.  
Handelshuset blev taget i brug i 2017, så 
det er nye, lyse og indbydende lokaler, du 
bliver undervist i.

KLASSELÆRER 

Du får en klasselærer, der følger dig gen-
nem 10. klasse. I vil have løbende sam- 
taler i forhold til din personlige, faglige og 
sociale udvikling, så du får mest muligt ud 
af dit år i 10. klasse.

I 10. klasse arbejder vi
med de tre dimensioner:

afklaring - fagligt løft -
personlig/social udvikling





Vores værdier

Derfor forventer vi, at du optræder ærligt og korrekt 
over for andre elever, studerende, skolens personale 
og kursister både i og uden for skolen samt på so-
ciale medier.

Vi arbejder også med begrebet ”Den gode Herningsholm- 
elev”, hvor vi har særligt fokus på gode vaner og den 
gode kammerat.

Fællesskabet er vigtigt for os i 10. klasse på Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier. Vi tror på at man kan lære 
og være i udvikling, hvis man er en del af et sundt, 
trygt og forpligtende fællesskab. 

DE GODE HERNINGSHOLM-ELEVER 

• Overholder aftaler
 (opgaver der skal løses mv.) 

• Møder til tiden

• Rydder op efter sig selv (og andre)

• Hilser på hinanden

• Respekterer hinanden
 (kommunikerer med respekt mv.)

• Hjælper hinanden

• Udviser positivt engagement 

Alle skal kunne være her og have det 
godt altid og samtidig! 

Det er den vigtigste “leveregel” for os i 
10. klasse på Herningsholm.





M A N DAG T I RS DAG O N S DAG TO RS DAG F R E DAG

08.10-8.55 Dansk Fysik/Kemi/
Kulturfag Projektdag

Fysik/Kemi/
Tysk/Temafag

Engelsk

08.55-9.40 Dansk Fysik/Kemi/
Kulturfag Projektdag

Fysik/Kemi/
Tysk/Temafag

Engelsk

Pause

10.00-10.45 Engelsk Fysik/Kemi/ 
Kulturfag Projektdag

Fysik/Kemi/
Tysk/Temafag

Dansk

10.45-11.30 Engelsk Matematik Projektdag Klassens tid Dansk

Pause

12.00-12.45 Matematik Matematik Projektdag Dansk Dansk

12.45-13.30 Matematik Matematik Projektdag Engelsk

M A N DAG T I RS DAG O N S DAG TO RS DAG F R E DAG

08.10-8.55 Dansk Morgentræning Projektdag Morgentræning Engelsk

08.55-9.40 Dansk Morgentræning Projektdag Morgentræning Engelsk

Pause

10.00-10.45 Engelsk Morgentræning/
Lektier Projektdag Morgentræning/

Lektier Dansk

10.45-11.30 Engelsk Matematik Projektdag Klassens tid Dansk

Pause

12.00-12.45 Matematik Matematik Projektdag Dansk Dansk

12.45-13.30 Matematik Matematik Projektdag Engelsk

Eksempel på generelt skema

Eksempel på skema for talent- og eliteelever

PROJEKTDAG OG KARRIERELÆRING 

Individuel undervisning med afsæt i en ugentlig 
projektdag, hvor der tages udgangspunkt i elevens 
uddannelses-/karriereønsker og interesser, som 
man kan få mulighed for at afprøve. For eksempel:

· Undervisningsopgaver fra HHX, HTX, EUX  
  eller øvrige gymnasiale retninger

· Uddannelsespraktik/virksomhedspraktik

· Virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne  
  fagpersoner

· Uddannelsesvejledning via personlige  
  samtaler

· Karrierelæring er en integreret del af projekt- 
  dagene

· Bevidsthed om egne kompetencer

· Viden om arbejdsmarkedets muligheder

· Forberedelse til arbejdslivet

· Foredrag fra eksterne fagpersoner

TEMAFAG 

Her arbejder vi for eksempel med: 

· Social, sundhed og pædagogik

· Personlig udvikling og mindfulness

· Det digitale Danmark

· Til Glæde & Gavn - for borgerne i 
  Herning Kommune

· Motion og bevægelse

· Gode vaner for dig og din krop

KULTURFAG 

Her arbejder vi for eksempel med: 

· Klimaforandringer og fremtidens verden

· Dansk kultur og demokrati

· Arbejdsmarkedets historie

· Musikhistorie

· Filmhistorie

Der er kun 4 undervisningsdage i skemaet. 
Her undervises i de obligatoriske fag: dansk, 
engelsk og matematik – med mulighed for 
tilvalg af tysk, fysik/kemi, temafag og kul-
turfag. 



Tingvej 45
7400 Herning

herningsholm.dk

JØRGEN POULSEN 
UU-VEJLEDER
T 3076 3674
M UUVJP@HERNING.DK

ANNA JAKOBSEN 
AFDELINGSLEDER
T 2542 4550
M ANJA@HERNINGSHOLM.DK

Har du spørgsmål?

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

Vi glæder os til at se dig i 10. klasse!
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