Gymnasieforberedende linje
Gymnasieforberedende linje er for dig, der påtænker en gymnasial
ungdomsuddannelse. Du er derfor indstillet på at arbejde på et højt fagligt niveau,
såvel skriftligt som mundtligt, så du er klar til en gymnasial uddannelse efter 10.
klasse.
De obligatoriske fag er: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik. Når du vælger
Gymnasieforberedende linje, kan du som tilbudsfag vælge mellem idræt og
samfundsfag. Derudover skal du vælge et linjefag i første halvår og et linjefag i andet
halvår.
Målsætningen for dit valg af Gymnasieforberedende linje er, at du vurderes
uddannelsesparat til optagelse på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse.
Flekslinje
Flekslinjen er for dig, der er uafklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Derfor vil du i
løbet af skoleåret møde flere aktiviteter, som hjælper dig til en afklaring, eksempelvis
kollektiv vejledning, brobygning og praktikforløb.
De obligatoriske fag på flekslinjen er: Dansk, matematik og engelsk. Du kan
derudover vælge mellem tysk, fysik, samfundsfag og idræt som tilbudsfag. Du skal
også vælge et linjefag i første halvår og et linjefag i andet halvår.
Målsætningen for dit valg af flekslinjen er, at du bliver afklaret i dit uddannelsesvalg,
samt at du vurderes uddannelsesparat til optagelse på enten en gymnasial eller en
erhvervsrettet uddannelse.
Erhvervsforberedende linje
Den erhvervsforberedende linje er for dig, der forbereder dig til en erhvervsfaglig
uddannelse. Du vælger imellem en almen erhvervsforberedende linje eller et EUD10forløb. I begge tilbud deltager du derfor i brobygning på erhvervsuddannelser.
På EUD10 tilbyder vi dig de obligatoriske fag, tilbudsfag og linjefag. En del af
undervisningen foregår i samarbejde med erhvervsskoler, hvor du kan afprøve
elementer fra de fire hovedområder på EUD:
1. Omsorg, sundhed og pædagogik
2. Kontor, handel og forretningsservice
3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
4. Teknologi, byggeri og transport

I begge forløb er der samarbejde med erhvervspartnere med mulighed for ekstra
erhvervspraktik, og for dig, der vælger den erhvervsforberedende linje, er der
mulighed for ekstra brobygning.
De obligatoriske fag er: Dansk, matematik og engelsk. Du skal derudover vælge
nogle tilbudsfag, hvor du kan vælge mellem fysik, samfundsfag og idræt.
Målsætningen for dit valg af den erhvervsfaglige linje er en erhvervsfaglig afklaring,
og at du vurderes uddannelsesparat til optagelse på en erhvervsrettet uddannelse.
Linjefag
Linjefagene er delt i to perioder, som ligger i første og andet halvår af skoleåret. Hvert
linjefag har 4 lektioner ugentligt. Vælger du psykologi, har du samme valgfag hele
året, og undervisningen vil foregå på Fjerritslev Gymnasium. Der er arrangeret
transport til undervisning i Fjerritslev.
Du kan vælge mellem følgende fag:
Første halvår
Psykologi
E-sport
Billedkunst
Idræt

Andet halvår
Psykologi
Tv- og filmproduktion
Billedkunst
Outdoor og adventure

Aktiviteter
I løbet af skoleåret vil du blive præsenteret for fagaktiviteter som:
 Introforløb
 Brobygning og praktik
 Studietur til København
 OSO-messe
 Kulturelle aktiviteter
 Virksomhedsbesøg
 Foredrag
Afgangsprøve
Vi anbefaler, at du tager 10. klasseprøven, da prøven gør dig fagligt stærkere og
dermed klar til en ungdomsuddannelse.
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