
 

10. klasse 
på Tingagerskolen 
 

- et godt udgangspunkt! 
 

FAGLIGHED 

OPLEVELSER 

AFKLARING 



 

    

 

 Faglige udfordringer 
 Kompetent uddannelsesvejledning 
 Oplevelser for livet 

Er du klar til  
10. klasse? 

Du kan forvente… 
 
 at blive godt forberedt til den ungdoms-

uddannelse, du starter på efter 10. 
klasse 

 
 at blive fagligt dygtigere 
 
 at blive bedre til at samarbejde 
 
 at få personlige udfordringer 
 
 at få ansvar for din uddannelse og din 

dagligdag på skolen 
 
 at få oplevelser du vil huske længe! 

Vi forventer… 
 
 at du vil arbejde og lære noget 
 
 at du er positiv og indstillet på samarbejde 
 
 at du møder op til tiden og deltager aktivt i 

undervisningen  
 
 at du deltager i alle årets aktiviteter både 

på og udenfor skolen 
 
 at du respekterer andre og lytter til andres 

holdninger 
 
 at du fremsætter dine egne holdninger 
 
 at du siger til, hvis der er noget, der er 

svært for dig 
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Fagtilbud 
 
Ved tilmelding til almen 10. klasse vælger du en linje: 

Film & Medie   6 ugentlige lektioner  
Borger i Verden   6 ugentlige lektioner  
Idræt & Bevægelse  6 ugentlige lektioner  
 
Ved tilmelding til EUD10 får du automatisk en linje: 
EUD10    6 ugentlige lektioner  
 
 
Obligatoriske fag: 
 

Dansk   7 ugentlige lektioner 
Matematik  7 ugentlige lektioner 
Engelsk  6 ugentlige lektioner  
 

Tilbudsfag: 
 

Tysk   4 ugentlige lektioner 
Fysik/kemi  3 ugentlige lektioner 
Samfundsfag  2 ugentlige lektioner 
Fransk*  4 ugentlige lektioner 
X-tra dansk  2 ugentlige lektioner 
X-tra matematik 2 ugentlige lektioner 
 
 
OBS! Du skal minimum have 28 lektioner om ugen 

* Timerne i fransk læses under 
ungdomsskolen (Fmus) i umiddel-
bar forlængelse af skoledagen. 

”Bring Your Own Device” 
Du skal altid have adgang til en  

computer i den daglige undervisning.  
Medbring din egen eller lån en af skolen. 

10. klasse 

3 



 

FILM & MEDIE 
 
På denne linje arbejder vi med medier af alle slags. Vi laver filmøvelser og –produktioner af kortere 
og længere varighed f.eks. stop motion, dialogscener og kortfilm. Vi dykker ned i nyhedsmedier og 
deres måde at formidle på, og vi eksperimenterer med billedlige fortolkninger af forskellige temaer. 

 
 Journalistik og TV 
 Stop motion 
 Filmproduktion 
 Øvelser og teori 
 Dokumentarfilm 
 Foto og udstillinger 
 Udflugter 
 Gæsteundervisere fra filmbranchen 
 

 
Det praktiske arbejde fylder mest, og der vil være teoretiske oplæg, inspiration og instrukser, som 
skal hjælpe produktionerne på vej. 
Vi tager ofte ud af huset og arbejder andre steder end på skolen. Vi samarbejder med fx Station 
Next, som er et filmværksted på Faaborg Gymnasium, eller inviterer gæsteundervisere, som kan væ-
re med til at løfte det filmfaglige niveau og give os indsigt i den branche de kommer fra. 
Når chancen byder sig for at komme bag kameraet på professionelle TV– eller filmoptagelser, griber 
vi den selvfølgelig. Vi runder året af med at lave vores egen dokumentarfilm, som du får karakter og 
udtalelse for. 
Du har mulighed for at påvirke linjens indhold med dine gode idéer og grej og programmer, som du 
allerede kender til. Et godt år på medielinjen kræver lyst og gåpåmod til, at vi sammen kan blive dyg-
tigere til at forstå film og medier og til selv at være med i processerne foran og bag ved kameraet.  
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Tingagerskolen har sin helt egen bus, 
og det benytter hele 10. årgang sig af. 



 

BORGER I VERDEN 
 
På denne linje arbejder vi med danske og internationale forhold. Vores mål er, at du får kendskab til 
det samfund, som du er en del af. Dette sker gennem en projektorienteret arbejdsform med mange 
fremlæggelser. Vi diskuterer mange svære dilemmaer af etisk og politisk karakter, så hvis du har 
mange meninger og holdninger, er en linje med blikket rettet ud i verden det rigtige valg for dig.  

 
 Rejseplanlægning 
 Gæstelærerbesøg 
 Organisationer 
 Dansk og international politik 
 Europæisk historie 
 Mad og kultur 
 Indsamling til Uganda 
 Udflugter 
 

 
På linjen bliver der arbejdet meget fagligt. Vi starter altid dagen med, at en af Jer har fundet noget 
aktuelt, der bliver debatteret.  
Vi har en del projekter, og det største projekt handler om internationale organisationer. Dette afslut-
tes med, at I får en udtalelse og en karakter. Det kan være alle typer organisationer, lige fra EU, FN, 
Røde Kors, til UEFA og mange flere. I løbet af året kommer der en del gæstelærere. Vi har haft bå-
de en kineser og en tysker, så det er fra alle dele af verdenen. 
Mindst et par gange i løbet af året laver vi eksotisk mad, og disse dage plejer at være meget hygge-
lige og lærerige. Vores andet store projekt er en indsamling til en skole i Uganda. Det er en stor og 
spændende opgave, som eleverne selv har ansvaret for.  
Hvis disse ting interesserer dig, får du et sjovt og lærerigt år på denne linje. 
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IDRÆT & BEVÆGELSE 
 
På denne linje arbejder vi med kroppen og fysisk udfoldelse både teoretisk og praktisk. Vi tager fat i 
både klassiske sportsgrene, men også gerne i mere atypiske idrætsformer og sportsgrene. Vi skal 
have sved på panden, samtidig med at vi også arbejder med fysiologi, anatomi og træningslære. Tid-
ligere har vi fx udfordret hinanden med: 

 
 Grundtræning 
 Boldspil 
 Gymnastik 
 Vandaktivitet 
 Cykelmarathon 
 Klatring 
 Fysiologi og træningslære 
 Udflugter 
 

 
 
På idrætslinjen er der plads til alle, bare du har lyst til at være med. Det spiller ingen rolle, om du er 
god til en sportsgren på forhånd. På denne linje skal du blot have appetit på at prøve mange forskel-
lig typer idræt og at rykke lidt ved dine egne grænser. Konkurrencementaliteten skal have plads, 
samtidig med at vi bakker hinanden op. 
Vi har gode faciliteter i skolens gymnastiksal, i Midtfyns Fritidscenter og vi tager også gerne ud i det 
fri og dyrker idræt. Får vi chancen for at invitere en spændende gæstelærer, så gør vi også det. 
Du vil blive ansvarlig for aktiviteter, som dine holdkammerater skal deltage i, og i foråret skal du være 
med til at arrangere en aktivitetsdag for resten af skolen. Du skal i løbet af året udarbejde en stor op-
gave, hvor vi kobler teori og praksis sammen, og du får karakter og udtalelse for opgaven. 
På idrætslinjen er der plads til alle, der vil dyrke idræt, indgå i et fællesskab og performe både teore-
tisk og praktisk. 
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EUD10 
 
På denne linje arbejder vi både med hænderne og hovedet - og vi synes, at begge dele er lige vigtige. 
Linjen er for dig, der ved, at du vil have en erhvervsuddannelse og forberede dig selv så godt som 
muligt. Linjedagene vil derfor i de fleste tilfælde foregå på erhvervsskolerne i Svendborg. Her skal vi 
prøve kræfter med alle fire hovedområder, som er: 

 
  - Omsorg, sundhed og pædagogik   - Kontor, handel og forretningsservice 
  - Fødevarer, jordbrug og oplevelser   - Teknologi, byggeri og transport 
 
Vælger du skoletilbuddet EUD10, vil dine linjedage altså være fyldt med: 
 
 Samarbejde med Svendborg Erhvervsskole 
 Udvidet erhvervsrettet brobygning 
 Afklaring 
 Arbejde med hænderne 
 Udflugter 
  

 
Når vi er i Svendborg, vil det praktiske arbejde selvfølgelig have høj prioritet, for her har vi muligheden 
for at arbejde med det rigtige udstyr og samarbejde med de dygtige fagfolk, der er eksperter netop 
inden for deres område. 
Ud over linjedagene har EUD10 udvidet brobygning i 4-6 hele uger, hvor du blandt andet får mulighed 
for at prøve din ønskeuddannelse af i virkeligheden. Du vil opleve at komme tættere på hvad grund-
forløb 1 og 2 er for dig og din kommende uddannelse, så du bliver 100 % sikker på om det er den ret-
te uddannelse for dig og samtidig kommer til at have forhåndskendskab til dit kommende uddannel-
sessted. 
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Årgangsrejse 
 

Som elev i 10. klasse på Tingagerskolen får du endnu en rejseoplevelse. Hvert forår tager vi nemlig 
på en fælles rejse for hele årgangen. Vi rejser til en storby i Europa, og vi er af sted i 6 dage. År-
gangsrejsen byder på kulturelle oplevelser, sociale aktiviteter, og du får også mulighed for at udfor-
ske storbyen på egen hånd. Rejsen rummer mulighed for, at man på linjerne planlægger en del af 
programmet, der tilgodeser linjerelevante aktiviteter. Det endelige indhold i rejsens program afhæn-
ger af, hvor vi tager hen, samt hvad økonomien tillader os.  
Én ting er dog sikkert: Du får en fantastisk oplevelse sammen med dine årgangskammerater og dine 
lærere. 
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Eleverne siger: 
”10. klasse er…” 

”10. klasse har været det bedste skoleår for mig. 
Jeg føler, at der er tid til at komme meget mere i 
dybden med tingene, og fællesskabet er bare 
bedre. Alle vi elever kommer med hvert vores for-
mål, enten for at blive klar til den uddannelse vi nu 
engang vil videre på, andre kommer fordi, de ikke 
helt ved, hvad deres ungdomsuddannelse skal 
være endnu. I mit 10. klasses skoleår har jeg bå-
de fagligt og mentalt ændret mig. Før 10. var jeg 
meget ligeglad med mine lektier, det har ændret 
sig en del over bare et halvt år, jeg føler det er 
meget vigtigere at lave sine ting. Jeg har jo trods 
alt selv valgt at gå i 10. Jeg er blevet meget bedre 
til at hænge i og blive ved. Fagligt kan man bedre 
komme ned i stoffet og blive markant bedre, hvis 
man vil og faktisk bare følger med i timerne. Jeg 
kan specielt mærke det i dansk, jeg har aldrig væ-
ret en haj til dansk. Men efter bare meget kort tid 
følte jeg, det her kan jeg jo godt. Jeg er glad for, 
at jeg har valgt at tage 10. klasse, for jeg vidste 
ikke, hvad jeg ville, og hvordan jeg skulle klare en 
ungdomsuddannelse. Og på bare ét skoleår har 
jeg oplevet masser af succes, rummelighed og 
respekt mellem både elever og lærere. Jeg vil kun 
anbefale at tage et tiende skoleår. Jeg vil aldrig 
glemme det skoleår!”     
  
(Daniel Thorsen, årgang 16/17) 
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”Et godt sted at finde ud af, 
hvad man vil i fremtiden” 

”Et sted, hvor man 
kan være sig selv” 

”Et sted, hvor alle støtter alle,  
og alle bliver accepteret” 

”Godt, fordi vi har de 
mest støttende lærere” 

”Et sted, hvor du får 
venner for livet” 

”Noget, der forandrer 
dig for altid” 

”Det bedste år i dit liv” 

”Et godt sted at få snak-
ket ud om tingene” 



 

Løst og fast 
 

Folkeskolens prøver 
Du kan afslutte skoleåret med folkeskolens prø-
ver for 10. klasse (FP10) i fagene dansk, mate-
matik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Men du kan 
også vælge at tage eller gentage folkeskolens 
prøve for 9. klasse (FP9). 
 
Erhvervspraktik 
For at give dig de bedste betingelser for at træffe 
dit uddannelses– og erhvervsvalg kan du komme 
i erhvervspraktik. I 10. klasse vil der blive afsat tid 
til praktik i det omfang, det er nødvendigt for dig. 
Du skal helst selv finde praktikpladsen, men UU-
vejlederen hjælper gerne. 
 
OSO 
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal laves af 
alle i 10. klasse. Opgaven er individuel og tager 
udgangspunkt i din uddannelsesplan. Opgaven 
skal med andre ord handle om dig og dine over-
vejelser i forbindelse med uddannelse og job. 
 
Stå af og på 
Finder du i løbet af året ud af, at du hellere vil gå i 
gang med en ungdomsuddannelse, hjælper vi dig 
til at stå af og komme videre, forudsat at du er 
klar til opgaven. Går du i skole et andet sted, er 
du mere end velkommen til at stå på, hvis 10. 
klasse er en måde for dig at komme videre på. 

 
UU-vejledning 
 

I løbet af året samarbejder vi med Faaborg Midt-
fyn Kommunes UU-vejledere. Vi har vejlederen 
tæt på os både til hverdag og  i de perioder, hvor 
vi fokuserer på afklaring og valg af ungdomsud-
dannelse. 
 
Kontaktinformation 
 
Daimi Barsballe: 
Tlf.: 72 53 31 91   
e-mail: dajba@fmk.dk 
 
VI hjælper gerne med minduddannelse.net og 
optagelse.dk 

Fælles aktiviteter 
 

Introforløb 
For at ryste alle lærere og elever sammen, starter 
vi skoleåret med et introforløb, hvor du vil få stor 
mulighed for at lære dine nye skolekammerater 
og lærere bedre at kende. Introforløbet er bygget 
op omkring samarbejdsøvelser, faglige opgaver 
og vi afslutter med en fælles overnatning på sko-
len.  
 
Brobygning 
Dette er et obligatorisk forløb, hvor du i én uge 
får mulighed for at afprøve 2 ungdomsuddannel-
ser. Du vælger selv, hvilke uddannelser du vil 
deltage i. I løbet af brobygningsperioden får du et 
godt indblik i såvel uddannelsernes indhold som 
hverdagen på uddannelsesinstitutionerne. Det er 
vigtigt at forstå, at også brobygningsperioden har 
et fagligt indhold. Det er altså ikke lektiefri zone! 
Indholdet af ugen planlægges i nært samarbejde 
med UU-vejlederen.  

 
Økonomi 
 

Elevbetaling 
Der er en elevbetaling på 3.000 kr. for at gå i 10. 
klasse. Dette beløb dækker alle årets særlige 
aktiviteter, så som linjeaktiviteter, gæstelærere, 
udflugter, overnatning, sociale arrangementer, 
rejsen i foråret mm.   
Rejsen til Frankrig ligger uden for dette. 
 
Kostpenge 
Til skolerejsen i foråret opkræves et tilskud til 
kostpenge. Beløbet er max 75 kr. pr. dag pr. elev.  

 
Tilmelding 
 

Vigtigt! Vigtigt! Vigtigt! 
Sammen med tilmeldingsskemaet til 10. klasse, 
afleveres kopi af dit pas. 
Tilmeldingsskema kan rekvireres på Tingager-
skolens hjemmeside og afleveres sammen med 
FTU-skemaet.  
Der afholdes informationsaften på Tingagersko-
len, se mere på skolens hjemmeside: 
www.tingagerskolen.dk  
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10. klasse på 

Tingagerskolen 
 

- giv dig selv en god start! 

Tingagerskolen  Østre Ringvej 2, 5750 Ringe  tlf. 72 53 03 82  www.tingagerskolen.dk 
 


