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Den kommunale 10. klasse er et gratis tilbud til dig, der har brug 

for et afklaringsår, hvor det er dig og din uddannelse, der er i fo-

kus.

På Aarhus Kommunes 10. klassecentre og på EUD10 vil du 

møde professionelle, som sammen med dig sætter din robust-

hed og selvstændighed i fokus. 

Du vil i tæt samarbejde med din kontaktlærer og vejleder blive 

sporet ind på dit uddannelsesvalg, og det vil øge din parathed 

til gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. 

I 10. klasse bliver der taget udgangspunkt i din faglige kunnen 

og interesser. Her er der en perfekt mulighed for at kunne blom-

stre og få noget godt ud af det sidste år i folkeskolen. I 10. klas-

se får du mulighed for at få en ny rolle i den klasse du kommer i. 

Dine lærere vil hjælpe dig til at få øget din selvtillid, som du kan 

bruge, når du skal videre i uddannelsessystemet. 

Når du vælger en linje, vælger du noget, der kan give energi til 

resten af de fag, du skal have i dit 10. skoleår. 

For at det kan lade sig gøre, forventer vi, at du møder skolen 

og kammeraterne med en positiv indstilling og en god vilje til 

at gøre en indsats. Derudover forventes det, at du er klar til at 

udnytte dine evner og muligheder bedst muligt. 

Du har flere spændende muligheder, når du vælger 10. klasse i 

Aarhus Kommune.

Før du begynder i 10. klasse, skal du beslutte dig for én ud af 

tre studieretninger, som du kan læse mere om i denne brochure.

Uanset hvad du vælger, vil du få et målrettet under visningsforløb, 

der er et godt afsæt til din ungdoms uddannelse.

FLEKSIBEL STUDIERETNING:

Den fleksible studieretning er for dig, som ikke er afklaret om-

kring dit valg af ungdomsuddannelse.

Her får du faglig udvikling og vejledning, inden du træffer dit 

valg.

GYMNASIAL STUDIERETNING: 

Den gymnasiale studieretning er ideel for dig, hvis du overvejer 

en gymnasial uddannelse inden for følgende områder:

Alment gymnasium (STX)

Handelsgymnasium (HHX)

Teknisk Gymnasium (HTX)

HF 

ET FEDT SKOLEÅR – STARTEN PÅ NOGET NYT – SELVSTÆNDIGHED OG TRYGHED PÅ EN GANG
EUD10

EUD10 er for dig, der drømmer om en erhvervsuddannelse. 

Med EUD10 kommer du til at gå i 10. klasse på en af disse fire 

erhvervsskoler:

AARHUS TECH

– Teknologi, byggeri og transport

JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER

– Fødevarer, jordbrug og oplevelser

AARHUS BUSINESS COLLEGE

– Kontor, handel og forretningsservice

SOSU AARHUS 

– Omsorg, sundhed og pædagogik

EUD10 er afsæt til en erhvervs-uddannelse. Du kan også bruge 

året til at blive klar til EUX.



www.aarhus.dk/10-klasse
Her kan du læse meget  mere om 10. Klasse-
tilbuddet og dine forskellige muligheder

Vi har tilrettelagt vores 
10. klasse tilbud, så du 
får den bedst mulige 
start på din videre færd i 
uddannelsessystemet

På de følgende sider kan du finde 

informationer om 10. klasse i Aarhus Kommune
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UNDERVISNINGEN 
Undervisningen foregår på et 10. klassecenter eller på en er-

hvervsskole. Du vil hovedsageligt komme til at gå i skole med 

elever fra Aarhus Kommune samt enkelte, som kommer fra an-

dre kommuner.

I Aarhus har vi tre 10. klassecentre og fire erhvervsuddannelser, 

der tilbyder undervisningsforløb for 10. klasseelever.

Uddannelse er afgørende for at kunne tage del i arbejds- og 

samfundslivet. Derfor er der i disse år meget fokus på, at man 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Du skal bevare overblikket og holde hovedet klart, hvis du skal 

finde vej i de mange forskellige tilbud og muligheder.

10. klasse er for dig, der har brug for yderligere faglig kvalifice-

ring og uddannelsesafklaring.

Du får tilbudt et spændende og lærerigt skoleår, hvor du møder 

nye kammerater og lærere. Når du vælger de fag, der passer til 

dine forudsætninger og behov, bliver du bedst muligt rustet til 

at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I 10. klasse er der både plads til unge med særlig flair og in-

teresse for praktisk arbejde og unge med fokus på det mere 

boglige.

Du kan tage din 10. klasse på en erhvervsskole, hvor du kommer 

helt tæt på den erhvervsrettede ungdomsuddannelse, du over-

vejer at vælge. Med EUD10 går du efter en målrettet indgang til 

en erhvervsuddannelse eller EUX.

Samarbejde med 
ungdoms-
uddannelserne

Faglig og personlig
udvikling og 
udfordring
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INFORMATIONSMØDE
10. klasse er helt i tråd med de krav og forventninger, der er på 

ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder 10. klasselinjer, der afspejler den mangfoldighed og 

forskellighed, der kendetegner byens unge.

Det er vigtigt, at du bruger tid på at indsamle informationer og 

tænke tingene godt igennem, før du træffer dine valg.

Tal med dine forældre, lærere og UU-vejledere undervejs.

Du og dine forældre er meget velkomne

til informationsmødet om det kommunale 

10. klassetilbud og EUD10:

TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR 2019 KL. 17.00-19.00

Informationsmødet afholdes på Aarhus Rådhus, Sønder Allé 2, 

8000 Aarhus C

På informationsmødet vil medarbejdere, ledere og elever fra 10. 

klassecentrene og erhvervsskolerne fortælle om klassetilbuddet 

i Aarhus Kommune.

Informationsmøde
om de kommunale 
10. klassetilbud 
og EUD10 
i Aarhus 2019-2020:
Tirsdag den 5. februar 
2019
kl. 17.00-19.00
Aarhus Rådhus
Sønder Allé 2
8000 Aarhus C
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FORMÅLET MED 10. KLASSE
Gennem faglige udfordringer og succesoplevelser er 10. 

klasse dit springbræt til uddannelse og beskæftigelse.

Uanset hvilket 10. klassetilbud, du vælger, er undervis-

ningen og skolehverdagen tilrettelagt, så du møder fagli-

ge udfordringer i trygge og udviklende ungdomsmiljøer.

10. klasse har meget klare målsætninger. 

Du skal:

• Forbedre dine faglige kundskaber

•  Blive mere afklaret med hensyn til dit valg af ung-

domsuddannelse

Formålet med 10. klasse i Aarhus Kommune er at skabe 

et godt fundament for, at du kommer videre med en ung-

domsuddannelse.

Derfor er det vigtigt, at du:

•  Møder skolen og dine kammerater med en positiv 

indstilling og vilje til at gøre en indsats

•  Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst 

muligt

•  Deltager aktivt og engageret i skolens undervisning 

og aktiviteter

Kontakt din UU vejleder, 
hvis du vil vide mere 
om mulighederne i 10. 
klasse
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UDDANNELSESPLANEN
Uddannelsesplanen danner grundlag for undervisningens tilret-

telæggelse, så du både fagligt og personligt opnår det bedste 

resultat af 10. klasse og får en god overgang til en ungdomsud-

dannelse. Derfor er det vigtigt, at du tydeligt beskriver i din ud-

dannelsesplan, hvad du vil opnå med 10. klasseskoleåret.

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en 

valgfri del.

Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk 

selvvalgt opgave og obligatorisk brobygning.

Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsak-

tiviteter samt frivillig brobygning til forskellige ungdomsuddan-

nelser.

Her ser du en oversigt over linjer, du kan vælge imellem i det 

kommunale 10. klassetilbud i skoleåret 2019/2020.

Vær opmærksom på, at en linje kan risikere ikke at blive oprettet, 

hvis elevsøgningen er for lille.

På 10. klassecentrenes hjemmesider kan du læse mere om dine 

valgmuligheder med hensyn til studieretninger og temaer.

• LIFE

• ESAA

• BODY CHALLENGE

• SO ME SO YOU

• DESIGN OG MEDIER/E-SPORT

•  SPORT 360 - UDFORDRINGER OG FORDYBELSE 

FYSISK OG MENTALT

• ERHVERVSRETTET 10. KLASSE
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EUD10 er en erhvervsrettet linje, som sætter dig og dine 

muligheder i centrum. Du får meget mere end en 10. klasse: 

Når du træder ind ad døren, bliver du en del af dagligdagen på 

en erhvervsskole. Her har du en tryg base i et klassefællesskab, 

men samtidig er du tæt på de elever, der allerede er i gang med 

en uddannelse. 

Det giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, 

mens du har blikket rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stær-

kere og mere moden, og samtidig finder du ud af, om Aarhus 

Tech, SOSU Aarhus, Jordbrugets UddannelsesCenter eller Aar-

hus Business College senere kunne være noget for dig.

 

I EUD10 er der tæt sammenhæng mellem det, du lærer i klasse-

værelset, og det du lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaringen 

viser, at du automatisk får lyst til at lære mere, når du får lov til 

at prøve tingene af i praksis. 

De fire erhvervsskoler i Aarhus er gået sammen om at skabe en 

10. klasse med det bedste fra vores verden. Vi har tilsammen 

flere hundrede års erfaring i at uddanne unge i et tæt samar-

bejde med erhvervslivet og med fokus på virkelighedsnær un-

dervisning.

Der er mange fordele ved at vælge EUD10. 

Du kan bruge EUD10 som forberedelse til en erhvervsuddan-

nelse. Det er en stor fordel, at du allerede kender skolen og fa-

gene. Du får mulighed for at forbedre dig i grundfagene, og du 

kan også bruge året på at blive klar til den erhvervsfaglige stu-

dentereksamen EUX. Erhvervsskolerne står klar til at modtage 

dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du i samarbej-

de med UU løbende tilbydes vejledning. Du bliver støttet i din 

personlige og faglige udviklings- og afklaringsproces og udfor-

dret til at blive så dygtig som muligt. 

Vi screener dit faglige niveau ved skolestart. På den måde 

kan vi tilrette undervisningen bedst muligt, så den passer til 

netop dig. 

EUD10 er for dig, der kan se en fordel i et ekstra skoleår med 

faglig og praktisk fordybelse. For dig, der vil have tid til at bli-

ve afklaret gennem et ekstra og anderledes skoleår hjemme i 

Aarhus. For dig, der gerne vil opleve erhvervsskolerne, før du 

vælger en ungdomsuddannelse, og for dig, der deltager aktivt, 

arbejder målrettet og bidrager konstruktivt til studiemiljøet.

TJEKLISTE – ER EUD10 NOGET FOR DIG?

 ��Jeg vil gerne blive bedre til fag som dansk, matematik og 

engelsk 

 ��Jeg deltager aktivt i undervisningen

 ���Jeg kan godt lide at lægge bøgerne til side og lære nyt 

ved at afprøve teorien i virkeligheden

 ��Jeg vil gerne komme i skole og møder til tiden

 ���Jeg vil gerne lære, hvad det vil sige at mestre et håndværk

 ���Jeg vil gerne møde nye venner og være med til at skabe 

et godt studiemiljø 

  Jeg vil gerne yde en indsats for at komme ind på min 

drømmeuddannelse

Link til webside og brochure: www.eud10aarhus.dk
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OM UDDANNELSEN
UDDANNELSESPARATHED

En uddannelsesparathedsvurdering er en løbende proces. Der-

for arbejdes der videre med dette i 10. klasse med skolen og 

din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere herom i starten 

af 10. klasse. 

OBLIGATORISKE FAG

Dansk, matematik og engelsk.

TILBUDSFAG

Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det 

enkelte 10. klassecenter eller erhvervsskole.

OBLIGATORISK SELVVALGT OPGAVE

I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. 

Opgaven skal have udgangspunkt i din uddannelsesplan og 

 bedømmes med en skriftlig udtalelse og/eller en karakter.

BROBYGNING

Du skal i løbet af 10 klasseforløbet deltage i brobygning til ung-

domsuddannelserne. Formålet med brobygningen er, at du får 

styrket dit kendskab til de forskellige muligheder for videre ud-

dannelse efter 10. klasse.  Du får mulighed for at opleve hver-

dagen på en ungdomsuddannelse og møde både elever og læ-

rere, der kan fortælle om uddannelserne.

Din UU-vejleder vil 
orientere dig om dine 
muligheder i starten af 
10. klasse.
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Informationsmøde om de 
kommunale 10. klassetilbud 
og EUD10 i Aarhus 
2019/2020:
Tirsdag den 5. februar 2019 
kl. 17.00-19.00
Aarhus Rådhus, Sønder Allé 2, 
8000 Aarhus C

PRØVE

Ved afslutningen af 10. klasse kan du tilmelde dig 10. klasse-

prøven (FP10). 

Der er mulighed for at aflægge alle 10. klasseprøverne eller 

aflægge 10. klasseprøver i udvalgte fag.

Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. 

klasseprøver i et eller flere fag og kombinerer det med en eller 

flere af FP9-prøverne i andre fag.

VEJLEDNING

Der er en UU-vejleder tilknyttet alle 10. klasseskolerne. UU-vej-

lederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst 

for dig med hensyn til dit videre uddannelsesforløb.

Din uddannelsesplan skal være 
præcis og udførlig, da den bruges 
i forbindelse med optagelse til 
10. klasse
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TILMELDING
Tilmelding til 10. klasse sker via www.optagelse.dk 

Din UU-vejleder vil informere dig nærmere om proceduren.

DET ER VIGTIGT, AT DU ANGIVER MERE END ET ØNSKE PÅ 

DIN 10. KLASSETILMELDING!

TILMELDINGSFRIST: 1. MARTS 2019

I løbet af maj 2019 modtager du besked fra det 10. klassecenter, 

du er optaget på.

Når du tilmelder dig til 10. klasse, er du sikret et 10. klassetil-

bud i Aarhus Kommune på et af centrene eller en erhvervsskole.

Hvor du præcist kommer til at gå afhænger af dine prioriteter / 

ønsker og hvor der er plads.

Styregruppen for 10. klasse afgør hvordan eleverne skal forde-

les.

Hvis du ikke kan få opfyldt din første prioritet, vil dine efterføl-

gende ønsker blive opfyldt bedst muligt.

Din 2. prioritet sikrer dig, at du selv får bedre indflydelse på, 

hvilket 10. klassecenter du tilbydes, hvis du ikke kan få opfyldt 

din første prioritet. 
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ESAA
(ELITE SPORTS AKADEMI AARHUS)

Kombinér træning med uddannelse

Har du et særligt idrætstalent, kan du kombinere træning og 

10. klasse på Rundhøjskolen. Rundhøjskolen er idrætsskole og 

tilbyder i tæt samarbejde med ESAA talentfulde sportsudøvere 

optimale muligheder for at kombinere sport med skolegang.

Som ESAA-elev har du mulighed for at morgentræne i din klub 

to gange om ugen. Dyrker du en idrætsgren, som ikke tilbyder 

disciplinspecifik morgentræning, kan du sagtens være en del 

af ESAA alligevel.

For at blive optaget som ESAA-elev i 10. klasse skal du bruge 

en sportslig anbefaling fra din klub og søge om godkendelse 

via esaa.dk senest den 25. januar 2019. 

Du modtager svar fra ESAA pr. mail i midten af februar. Her-

efter skal du senest 1. marts 2019 søge optagelse i 10. klasse 

på Rundhøjskolen og vælge ’Idrætstalentklasse’ under ’Vælg 

andre fag’.

Læs mere på  www.rundhoejskolen.dk

og på www.esaa.dk 

10. klassetilbud i Aarhus

Informationsmøde om det 
kommunale 10. klassetilbud og 
EUD10 i Aarhus 2019-2020:
Onsdag den 5. februar 2019
kl. 17.00-19.00
Aarhus Rådhus, Sønder Alle‘ 2, 
8000 Aarhus C

Informationsmøde om 
ESAA-skolegang 
på Rundhøjskolen 
Onsdag den 16. januar 
2019 kl. 17.00-18.15
Rundhøjskolen, 
Holmevej 200
8270 Højbjerg
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NEDENFOR FINDER DU EN SAMLET OVERSIGT 

OVER LINKS TIL DE KOMMUNALE 

10. KLASSETILBUD I AARHUS KOMMUNE.

Uanset hvilket center eller studieretning du vælger, skal 

du huske på, at det hele skal føre til den ungdomsud-

dannelse, der er den rigtige for lige netop dig.

Alle centre og studieretninger er målrettet videre for-

løb på en ungdomsuddannelse uanset om det er en 

erhvervsuddannelse, alment gymnasium, HHX, HTX 

eller HF.

10. KLASSECENTRENES WEBSIDEADRESSER:

RUNDHØJSKOLEN:
www.rundhoejskolen.dk

TRANBJERGSKOLEN:
www.tranbjergskolen.dk

VESTERGÅRDSSKOLEN:
www.vestergaardsskolen.dk

EUD10:

AARHUS TECH

JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER

AARHUS BUSINESS COLLEGE

SOSU AARHUS
www.eud10aarhus.dk

PRIVATSKOLER

Der er fire privatskoler i Aarhus, der tilbyder 10. klasse. 

Der er ikke noget ansøgningsskema til privatskolerne. 

Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende dig 

direkte til skolen.

Se links til privatskolernes websider nedenfor.

PRIVATSKOLERNES WEBSIDEADRESSER:

N. KOCHS SKOLE:
www.kochs.dk
klik på undermenuen kochs10 i øverste linje.

LAURSENS REALSKOLE:
http://www.laureal.dk

RUDOLF STEINER SKOLEN I ÅRHUS:
http://www.steinerskolen-aarhus.dk

SKT. KNUDSSKOLE:
www.sktknudsskole.dk/10.klasse
Informationsmøde 

onsdag den 10. januar 2019 kl. 17.00

Informationsmøde om det 
kommunale 10. klassetilbud og 
EUD10 i Aarhus 2019/2020:
Tirsdag den 5. februar 2019
kl. 17.00-19.00
Aarhus Rådhus, Sønder Allé 2, 
8000 Aarhus C
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1. VESTERGÅRDSKOLEN

2. RUNDHØJSKOLEN

3. TRANBJERGSKOLEN

4. LAURSENS REALSKOLE

5. RUDOLF STEINER SKOLEN

6. N. KOCHS SKOLE

7. SKT KNUDS SKOLE

8. AARHUS TECH

9. AARHUS BUSINESS COLLEGE

10. SOSU AARHUS 

11. JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER
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HER FINDER DU
10. KLASSE-TILBUDDENE
I AARHUS KOMMUNE:
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