
T i n g a g e r 

- Bliv mere dig !                     
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Du kan forvente … 

- at blive godt forberedt til din ungdomsuddannelse 

- at blive dygtigere på mange måder 

- at blive mere selvstændig og bedre til at samarbejde 

- at få tilpassede personlige udfordringer 

- at få oplevelser, du altid vil huske  

10. Klasse er ét stort fællesskab  
– som en efterskole, hvor du går hjem, når dagen er slut. 

10. klasse på Tingagerskolen var for mig noget helt specielt. 

Lærerne har en energi og lyst til at undervise, som tager under-

visningen til et helt nyt level. Et uforglemmeligt år, med en masse 

læring og ikke mindst en masse sjov og hygge. 

 Victoria - årgang 20/21 



med eget fokus 
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Vi har 4 klasser, som hver især er noget særligt.  

Vi forventer af dig … 

- at du møder til tiden og deltager aktivt 

- at du fremsætter dine egne holdninger 

- at du respekterer andre og lytter til andres mening 

- at du kommer for at lave noget og lære noget 

- at du deltager i både klassens og årgangens aktiviteter 

- at du siger til, hvis der er noget, som er svært for dig 

Læs på de næste sider og vælg den, der passer til dig. 

 



Gym10 er klassen for dig, som godt kan lide at gå i skole og har lyst til at indgå i et klasse-

fællesskab, hvor alle har det sådan. Der er intet krav til, hvilket karakterniveau, du starter 

fra, men lysten til det faglige og arbejdsmoralen skal bære dig frem.  

 

Du får dansk, matematik og engelsk, og du vælger, om der skal tysk og/eller fysik i dit 

skema.  Vi krydrer undervisningen med ture ud af huset, gode snakke, vi inviterer spæn-

dende gæstelærere ind i skolen, og du prioriterer selv de kreative, praktiske eller fysiske 

valgfag, som gør din hverdag fed for dig. 

 

Du kan forvente at blive udfordret og dygtigere i alle dine fag uanset dit udgangspunkt, og 

vi vil sammen fokusere på at gøre overgangen fra Folkeskole til en ungdomsuddannelse 

på gymnasialt niveau så glidende som muligt.  

Du får standpunktskarakterer tre gange i løbet af året, og når du går til prøve ved årets af-

slutning, øver du dig på at blive god til at være i en eksamenssituation.  Den øvelse får be-

tydning for dig i fremtiden. 

 

Dit skoleår vil på det personlige plan handle om trivsel,  om at vokse som menneske og 

studerende,  om at øge din selvtillid, selvdisciplin og evne til fx at planlægge din tid i 

forbindelse med fx hjemmearbejdet. 

På det sociale plan skal vi dyrke det gode samarbejde, det fælles ansvar og den fede 

følelse det giver at opleve fremgang i fællesskab. 
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LIV10 er klassen for dig, der gerne vil lære mere - både fagligt og personligt. Måske ved du 

ikke helt endnu, hvad du gerne vil efter 10. klasse. Måske ved du faktisk heller ikke helt, 

hvem du selv er.  

Der er ingen tvivl om, at du kan gå mange veje for at finde svarene på de spørgsmål. LIV10 

er én af de veje, og i denne klasse vil du blive mødt af lærere, der vil DIG! Du vil blive stillet 

over for nye faglige udfordringer i bl.a. dansk, matematik og engelsk, hvor lærerne vil møde 

dig lige præcis dér, hvor du er, og sammen vil vi arbejde hen imod, at du bliver så klar som 

overhovedet mulig til det, du ender med at vælge efter 10. klasse. 

 

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i dansk, matematik og engelsk, og her får du 

mulighed for at få god støtte og vejledning fra lærere, som udelukkende har ét mål: at være 

med til at give dig en rigtig god oplevelse til din prøve.  

 

I LIV10 vil du opleve, at elementer fra den virkelige verden vil snige sig ind i din skoledag, 

så ofte som det er muligt. Det kan være alt fra virksomhedsbesøg til seksualundervisning. 

Vi kommer til at snakke om aktuelle emner, dilemmaer og hvad der rør sig i dit og dine 

klassekammeraters liv.  

 

Du skal vælge LIV10, hvis du har mod på at udvikle dig fagligt, blive klogere på dig selv 

som menneske og at åbne døren til den virkelige verden, som du snart skal stå på egne 

ben i. 
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PRO10 er en alternativ 10. klasse. Her har vi smidt de traditionelle fag som dansk, matema-

tik og engelsk ud af døren. I stedet arbejder vi projektorienteret året rundt.  

 

Du vil få en helt anderledes hverdag, der ikke er fyldt op med afleveringer og karakterræs.  

Du vil få tid til at fordybe dig, ikke kun inde i klasselokalet, med også ude af huset. Du kom-

mer til at opleve en undervisning, der er både skør, sjov og anderledes. Sådan arbejder vi 

bedst. 

 

At gå i PRO10 betyder, at du kommer til at tænke kreativt og arbejde med selv at skabe de 

gode ideer, lære at turde gøre en forskel - samtidig med, at du bliver klar til at kunne arbej-

de både selvstændigt og i grupper på den ungdomsuddannelse, du ønsker bagefter. 

 

Du vil få lærere, som synes, at det at arbejde på denne måde er helt vildt sjovt, spændende 

og vigtigt. Vi hjælper dig godt på vej med redskaber og undervisning, der vil gøre dig i stand 

til at finde på og styre de mange projekter, vi skal igennem. 

 

PRO10 er prøvefri, men vi evaluerer hele tiden og slutter året af med et større projekt, som 

du selv er med til at forme. 

 

Du skal vælge denne klasse, hvis du har lyst til at arbejde på en anden måde, end du har 

været vant til og brænder for at gøre en forskel for dig selv og andre. 
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Vi arbejder både med hænder og hoved - og vi synes, at begge dele er lige vigtige. EUD10 

er klassen for dig, der ved, at du vil have en erhvervsuddannelse og vil forberede dig selv 

så godt som muligt. Måske er du udfordret på optagelseskravene, eller måske er du i tvivl 

om, hvilken erhvervsuddannelse, du skal vælge.  

 

I klassen vil fokus være på at løfte dit faglige niveau - særligt i fagene dansk og matematik. 

Her vil du møde lærere, der er vant til, at støtte dig i det, du har svært ved. 

 

 

Vores onsdage foregår på erhvervsskolerne i Svendborg. Her skal vi prøve kræfter med 

erhvervsskolernes fire indgange,  så du bliver klogere på, hvad de indeholder. Når vi er i 

Svendborg, vil det praktiske arbejde 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.  

 

Du kommer tættere på, hvad grundforløb 1 og 2 på erhvervsskolen består af, så du bliver 

100 % sikker på, hvilken uddannelse, der er den rette for dig. Oven i hatten lærer du dit 

næste uddannelsessted at kende. 
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De unge siger: 

10. klasse er en mulighed for at lære dig selv bedre at 

kende og måske udforske lidt andre ting end det faglige. 

Det er super fedt med nye mennesker, og der er plads til 

alt og alle. Man skal vælge 10. klasse hvis man er frisk på 

at forbedre sig fagligt og personligt. 

 Jannik - årgang 20/21 

For mig har 10.klasse på Tingager været et af mine 

mest udviklende år. Både personligt, men så sandelig 

også fagligt. Lærerne bruger tid og energi på den 

enkelte elev og skubber en i den rigtige retning. Jeg vil 

aldrig være min 10.klasse foruden. Det år har været 

med til at skabe den person jeg er i dag. Det er jeg 

evigt taknemmelig for!  

 
Valborg - årgang 18/19 
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Valgfag 
- det skal være sjovt at gå i skole 

Vi er verdensmestre i valgfag, og valgfag kommer til at fylde rigtig meget i dit skema. Du får 

mulighed for at vælge mellem en masse spændende og meget forskelligt indhold, som 

udbydes af lærere, der brænder for lige præcis deres fag. 

Valgfagene bliver udbudt på forskellige måder; nogle løber over et par måneder, andre i 

kortere tid, og i nogle fag kan der også være weekender med utraditionelt indhold. Nogle 

valgfag vil køre af flere omgange, så alle får mulighed for at prøve dem, og hvis man synes 

valgfaget var superfedt, kan man vælge det flere gange. 
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Overlevelsestur   Styrketræning   Mad   Hækling  

Podcast   Layoutekspert   Foto   Padel   Afrikansk hytte 
Samfundsfag   Psykologi   Fodbold   Skriveværksted 



Vi er én årgang ! 

Sammenholdet på tværs af de fire klasser betyder meget. Derfor prioriterer vi tit at lave en 

masse forskelligt, hvor vi er sammen hele årgangen.  

Introforløbet skyder året i gang, og efter få uger tager vi på en lejrtur et sted i Danmark. Vi holder 

fælles nytårskur, er sammen om anderledes idræt på motionsdagen, vi inviterer andre klasser på 

skolen til at komme og se, når vi har lavet noget fedt, vi spiser fælles morgenmad på 

mærkedage – og får vi en god idé til en dagsudflugt, sætter vi os sammen i skolens egen bus og 

kører ud i det blå. 

I foråret støver vi passet af og rejser sammen til en storby i Europa, hvor der er fuld smæk på 

kulturelle oplevelser, sociale aktiviteter og muligheder for at udforske storbyen på egen hånd. 

10 klasse på Tingagerskolen er det bedste, man kan gøre for sig selv! 

Hvis du vil videre i dit liv og videre til en uddannelse, så er 

Tingagerskolen min anbefaling. Har du en dårlig dag eller brug for 

ekstra hjælp til det faglige, er lærerne kanon. De er det bedste til at 

lytte og forstå. 10. klasse er det bedste, jeg har gjort for mig selv. 

Anna - årgang 21/22 
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Du bør vide 
 

UU-vejledning 
Vores vejleder 
Vi har Faaborg-Midtfyn kommunes vejledere tæt 

på os til hverdag og i de perioder, hvor vi 

fokuserer på afklaring og valg af 

ungdomsuddannelse. 

Kontaktinfo: 

Daimi Barsballe 

Tlf.: 72 53 31 91 

e-mail: dajba@fmk.fk 

 

Brobygning 
10. Klasse rummer en uges obligatorisk 

brobygning. Her får du mulighed for at opleve to 

relevante ungdomsuddannelser, og du vælger 

selv, hvilke uddannelser, du vil prøve af. På den 

måde får du et godt indblik i uddannelsernes 

hverdag, indhold og niveau. 

 

Erhvervspraktik 
Er det relevant for dig at komme i praktik for at 

blive afklaret omkring dit valg af uddannelse, så 

afsætter vi tiden til det. 

 

OSO 
Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave er et af 

dine skridt på vejen mod at vælge uddannelse. 

Opgaven er individuel og handler om dig og dine 

overvejelser i forb. med uddannelse og job. 

 

 

 

Stå af og stå på 
Viser det sig at være rigtigt for dig at  skifte til en 

ungdomsuddannelse midt  i året, så kan du ‘stå 

af’, og vi hjælper dig godt videre. Du er også 

velkommen til at ‘stå på’, hvis du er startet på en 

uddannelse, som ikke viser dig at være det rette. 

Tilmelding 
Tilmelding til 10. klasse sker via optagelse.dk. 

Vi afholder informationsmøde i januar og 

opstartssamtaler i juni. 

 

Bring your own device 
Du skal have en computer med i skole hver dag, 

som du kan arbejde på. Har du ikke din egen 

computer, kan du låne en Chromebook af skolen. 

 

MOT 
MOT betyder ‘mod’ på norsk. MOT er et program 

af øvelser, der styrker dig til at være mere modig 

og robust. Til MOT skal du opleve dig selv og dine 

kammerater i nye sammenhænge, mens I styrker 

klassens fællesskab. 

 

Eksamen 
Følger du et bogligt fag, afslutter du faget med 

eksamen på niveauet FP10. 

 

 

 

Økonomi 
Elevbetaling 
Elevbetalingen dækker alle årets aktiviteter, lejrtur, 

storbyrejse og dagsudflugter, gæstelærere, 

sociale arrangementer mm.  

Beløbet er 3500,- 

 

Kostpenge 
Til skolerejsen i foråret opkræves et tilskud til 

kostpenge. Beløbet er 85,- pr. dag pr. elev. 

 

Vi glæder os til at lære 

netop dig at kende 
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Tingagerskolen 

Østre Ringvej 2    

5750 Ringe    

Tlf.: 72530382     

www.tingagerskolen.dk 

10 T i n g a g e r 
- Et vigtigt skridt på din vej           

10. klasse på Tingagerskolen er det bedste skoleår i min skoletid. 

Der er så fedt et fællesskab mellem lærere og elever, hvor der 

både er plads til sjov, men også seriøsitet. Man møder venner for 

livet i 10 klasse. Hvis man tager 10. klasse på Tingagerskolen er 

der ingen sure skoledage. 

 Mathias - årgang 18/19 


