10.KLASSE
Vinderup Realskole
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Vinderup Realskole er en privatskole med
ca. 240 elever fordelt på 7.-10. klasse.
Vi har et 10. klasses tilbud med fokus på en
målrettet, faglig og personlig udvikling.
Du får afklaret, hvad du kan, vil og har mulighed
for i din videre ungdomsuddannelse.
Som elev på Vinderup Realskole vil du
udvikle dig på flere måder:

FAGLIGT - SOCIALT - PERSONLIGT

-et frivilligt år
det er DIT valg!
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Bus lige
til døren
-kun 20 min.
fra Holstebro.
Uden betaling!

INVITATIO
Kære elev i 9. klasse!

N

Du og dine forældre inviteres til
ORIENTERINGSAFTEN om 10. klasse
Torsdag d. 9. januar 2020
kl. 19.00 - 20.00

10. klasse giver mulighed for
fordybelse og personlig afklaring
af motivation og interesser samt
forbedring af det faglige niveau.
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10.klasse -et vigtigt valg
for resten af livet
Du lærer at målrette dine valg – og det vil få stor betydning for
resten af dit liv. Du får gode muligheder for at udvikle dig socialt,
fagligt og personligt.
• Du bliver undervist på et individuelt tilpasset
fagligt niveau, så du er på forkant med de
krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.
• Du bliver mere klar på en
ungdomsuddannelse - vi hjælper dig til at
blive uddannelsesparat i trygge rammer.
• I nogle af fællestimerne vil der være fokus
på, at du bliver klar til voksenlivet - fx
færdselsrelateret førstehjælp, e-boks,
nem-id og studievenlig økonomi.

10 klasse folder 20-21.indd 4

25-10-2019 18:16:10

DET ER
VIGTIGT
AT DET
,
VALG, D
U GØR
EFTER
ET 10. S
KOLEÅ
PÅ REA
R
LSKOL
EN, ER
RIGTIGE
DET
- DET H
JÆLPE
R
VI MED
!

10 klasse folder 20-21.indd 5

25-10-2019 18:16:10

1 HEL
PROFILDAG
OM UGEN

E
R
T
R
E
L
I
F
O
R
P

Vælg en
af følgende
profiler:
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1 E-SPORT
2 LIFESTYLE
3 PRAKTIK MED
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PROFIL

1

E-SPORT

Profildagen veksler mellem træning, teamwork,
undervisning i strategi og taktik og coaching i hvordan
man via kost og motion kan forbedre sine resultater.
• Få tildelt professionelt udstyr, som kan benyttes på
skolen
• Udvikl dine kompetencer indenfor LoL og CS:GO
• Oplev eksterne undervisere fra tricked.dk
• Mulighed for at deltage i Dreamhack Sverige
• Fysisk træning, hvor core, skuldre og håndled styrkes
• Deltag i forskellige turneringer i samarbejde med
Ungdomsskolen
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PROFIL

2

LIFESTYLE
Profildagen har fokus på madtrends, faglige
teknikker, bæredygtighed og økonomi samt
fitness.
Profilen indeholder bl.a.:
• at lave anderledes mad, fx sushi og
spændende retter fra andre lande
• at sammensætte en sund og fornuftig kost
med et SU-venligt budget
• fokus på at anrette maden
• at opbygge en mad-blog
• at gennemskue tilbudsaviser og lave
madplaner
• virksomhedsbesøg
• fitness
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PROFIL

3

PRAKTIK

Profilen indeholder en praktikdag om ugen, hvor du kommer
tæt på erhvervslivet. Mulighed for længerevarende praktik efter
aftale med UU.
• Praktikophold
• Ekstra fokus på uddannelse og job
• Der er mulighed for længerevarende praktikophold, der kan
give mulighed for en læreplads
• Samarbejde med forskellige virksomheder
• Personlig udvikling
• Ekstra fokus på uddannelse og job
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Gode rammer

Det er afgørende for os, at alle elever trives og fungerer
godt socialt. På vores skole har vi fokus på faglighed
og trivsel. Klasserne har gennem skoleåret fælles
projekter som introtur, studietur, skitur, bankoaften,
restaurantaften med kendt kok, afslutningstur mm.

Fællestimer og fællesskab

På hele 10. årgang har vi af og til fællestimer, hvor vi fx
har gæstelærere på besøg, debatterer noget aktuelt/
relevant fra hverdagen, udfører praktiske opgaver eller
noget helt andet.
Målet er at lære, at et fællesskab er noget, alle yder til,
men til gengæld giver fællesskabet også meget igen, når
man deltager aktivt i det.

Introdage

Efter skolestart i august afholdes introdage, hvor eleverne
udfordres på mange måder. Teambuilding og sjove
aktiviteter giver eleverne et godt afsæt til
et spændende skoleår.

Studietur

Elever og lærere fra 10. årgang tager på studietur til
udlandet. Turen er obligatorisk og har egenbetaling.
På turen vil der være kulturelle og historiske oplevelser og
udfordrende aktiviteter. En uforglemmelig tur og starten
på et tæt socialt fællesskab.
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1o klasse og ordblind

I 10. klasse på Vinderup Realskole arbejder vi ihærdigt for at afdække og hjælpe elever med
ordblindeproblematikker. Målet med vores indsats er i størst muligt omfang at sikre, at
ordblindhed ikke giver eleverne for store udfordringer fagligt, personligt eller socialt.
Når vi modtager elever i 10. klasse er der på forhånd bestilt it-rygsække hjem til de elever, der
fra afgivende skole er diagnosticeret ordblinde og som Realskolen er informeret om. Eleverne
vil inden for de første 3 uger af det nye skoleår få udleveret computeren med en introduktion til
brugen af den og CD-ORD samt AppWriter. Forældrene vil ydermere blive indkaldt sammen med
den unge til vejledning i brugen af computeren.
Skolen arbejder målrettet med kompenserende IT i dagligdagen og forsøger at klæde eleverne
bedst muligt på til de afsluttende prøver. Det er meget individuelt hvilke hjælpemidler, den enkelte
elev profiterer bedst af, derfor afprøves forskellige muligheder i løbet af 10. klasse.

En god start - vi mødes
på skolen i maj

Alle kommende elever på 10. årgang mødes med deres lærere
i maj. Her vælger du profil i samråd med lærerne. Skolen vil
her informere om undervisningen og fortælle om forskellige
aktiviteter i det kommende skoleår. På den måde får eleverne
mulighed for at lære hinanden at kende, så de er klar til
skolestart i august.

Skitur

I januar tager 10. årgang på skitur til Sverige. Der er
egenbetaling, men eleverne tjener penge gennem forskellige
arrangementer for at gøre turen billigere. En super sjov
og social tur for såvel øvede som nybegyndere. Der er
instruktører til alle niveauer. Eleverne bor i hytter, og maden
er lavet hjemmefra.

Gratis morgenmad i skolens kantine

Hver morgen før skoletid kan du spise gratis morgenmad på
skolen. Det giver dig en god start på dagen.
I løbet af formiddagen kan du købe friskbagte boller og frugt,
og i middagspausen tilbyder kantinen et lækkert udvalg af
smurte sandwich, lune retter samt salat.
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www.vinderup-real.dk
Grønningen 1A, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 15 80
vr@vinderup-realskole.dk
Instagram: vinderup_realskole
Facebook: Vinderup Realskole
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