
Informationsmøde om STEP 10

Tirsdag den 15. januar 2019 kl 19.00 



STEP 10
- starten på din ungdomsuddannelse



Dagsorden

• Politisk proces omkring udliciteringen

• Formålet med 10.klasse - generelt

• Profiler på Step 10

• Fælles for profilerne på Step 10

• Studietur

• Præsentation

• Optagelsesproceduren

Se jer lidt omkring på STEP 10 – kaffe, te, vand



Kort om udliciteringen
• Udlicitering af 10. klasse til UCH 

• Driftsoverenskomst, som danner rammen omkring drift og 
økonomi

• Pædagogisk tilsyn af Holstebro Kommune

• Klar målsætning: 

• 10.klasse som starten på en ungdomsuddannelse



Formålet med 10.klasse - generelt
• Styrke eleverne fagligt, socialt og personligt

• Øget vejledning og brobygning –

2 vejledere fra UU-Nordvestjylland

• Øget bevidsthed om egen læring og 
udviklingspotentiale

• Fællesskaber og oplevelser

• Inkluderende læringsfællesskaber

• Tydelige voksne i fast lærerteam



STEP 10 har tre profiler

EUD10

FLEX10

GYM10



STEP 10’s tre profiler:
• EUD10 – for elever, der ved, at de vil gå 

erhvervsvejen – EUD eller EUX

• GYM10 – for elever, der ved, at de vil i
gymnasieretningen (skal have et snit over 5)

• FLEX10 – for elever, som er usikre på, om de vil 
EUD-vejen, GYM-vejen eller EUX 

(skal have et snit over 3).



EUD10
EUD10 er for de elever, der ved eller måske tror, at de vil gå erhvervsvejen – enten 
EUD eller EUX. Følgende kan være i spil for disse elever:

• Faglig opkvalificering – mangler muligvis 02 i dansk og /eller matematik

• Usikker på erhvervsretning 

• Brug for udvikling af personlige og sociale kompetencer

• Brug for introduktion til de 4 hovedområder

• Brug for praktikforløb i forhold til afklaring

• Opnå uddannelsesparathed



EUD10 - skemaeksempel



GYM10
Gym10 er for de elever, der ved, at de vil gå gymnasievejen. Følgende kan være i 
spil for disse elever:

• Ønske om at hæve det faglige niveau

• Opnå uddannelsesparathed

• Brug for at udvikle personlige eller sociale kompetencer

• Ikke opnået de faglige krav til gymnasiet (over 5!)

• Uafklaret om, hvilken gymnasieretning de ønsker – derfor er der brobygning til 
alle gymnasieretninger –HF, HHX, HTX og STX (Mulighed for EUX-brobygning).



GYM10 - skemaeksempel



Sprogrejse til London for GYM10

• GYM10 tilbydes en sprogrejse til London i uge 48.

• Privat indkvartering 2-3 elever pr. familie

• Forberedelse og besøg – en del af pensum.

• Afrejse mandag den 25. november 2019

• Hjem igen lørdag den 30. november 2019

• Pris for rejse, transport, halvpension ca. 3400 kr.

• Bindende tilmelding ved indskrivning.

• (Kræver 40 tilmeldinger)



FLEX10
FLEX10 er for de elever, der er i tvivl om, om de vil gå erhvervsvejen eller 
gymnasievejen. Følgende kan være på spil for disse elever:

• Faglig opkvalificering

• Usikre på hvor deres arbejdsliv skal starte

• Brug for udvikling af sociale og personlige kompetencer

• Brug for brobygning og evt. praktikforløb for at blive afklaret i forhold til EUD, 
EUX eller gymnasier

• Opnå uddannelsesparathed 



FLEX10 - skemaeksempel



Klasse for elever i ordblindevanskeligheder

• Elever der er testet ordblinde, har mulighed for at vælge en klasse 
kun for ordblinde.

• Eleverne kan også vælge at gå i en almenklasse.

• Klassen følger alle de andre klasser i årsplanen, og de har samme 
pensum og mål. De har en ekstra dansktime om ugen.

• Desuden er følgende på spil:
• Klasselæreren er uddannet læsevejleder og ordblindeunderviser (OBU)

• Morfem- og lydtræning er en fast del af danskundervisningen

• Læse- og skriveteknologier i dansk, engelsk og matematik

• Undervisning i læsestrategier

• Mulighed for at låne en PC og headset samt evt. skanner og pen



Fælles for profilerne
• Fællesskaber på tværs:

• Introforløb

• Studietur til Berlin

• Step10-fag og valgfag

• Sociale arrangementer fx foredrag med UCH, juleafslutning, skolernes motionsløb, brætspilsdag.

• Samlinger fx UU-vejledning, forebyggelse, OSO-opstart

• Obligatorisk Selvvalgt Opgave, OSO.

• Dansk, matematik og engelsk som obligatoriske fag - adgangsgivende

• Studievejledning – to vejledere tilknyttet fra UU-Nordvestjylland

• Mulighed for AKT-støtte og læsestøtte

• Gennemsnitligt 28 lektioners undervisning om ugen

• Afslutter 10.klasse med en prøve – enten FP9 eller FP10

• Brobygning i 2-6 uger

• STEP10-fag – valgfag udbydes af UCH og Holstebro Gymnasium

• Valgfag, der udbydes af lærerteamet



STEP 10-fag



Step 10-fag – udbud 2018-19
• Byg et energihus (tømrer/teknologi)

• Design fremtidens produkter (HTX)

• Digital design og kommunikation (HTX)

• Game design - virtual reality (HTX)

• Nem og god mad – også på SU og 
elevløn (Fødevarer)

• Pop up-shop (Merkantil)

• Reklamepsykologi (HHX)

• Start din egen virksomhed (HHX)

• Menneske, sundhed og udvikling 
(SOSU)

• Sådan tjener du din første million 
(Merkantil)

• Vores fantastiske hjerne (HTX)

• Film og medier (STX)

• Matematikværkstedet (HTX)

• På vej mod auto (Auto)

• Vild med dyr – (Jordbrug)

• Ironman – (Teknologi)

• Kan du redde patienten? (HTX)

• McDonald's – verdens bedste 
markedsføring – (HHX)

• Traktor Tech (Jordbrug)

• Krop og sundhed (HTX)



…et eksempel



Valgfag
Udbydes af lærerne fra Step 10:

• Spansk for begyndere

• Psykologi for begyndere

• Kulør på tilværelsen – kreativt værksted

• Idræt

• Basismatematik

• Gymnasiematematik på C-niveau

• Læse- og skriveteknologier for ordblinde/læsesvage

Eleverne prioriterer 2 fag – får et i et halvt år



Buskort

• Over 9 km i www.krak.dk

• Holstebro Kommune

• Ansøgning ved indskrivningssamtalen

• Digitalt billede sendes



Studietur til Berlin

Studietur i uge 40 2019

Egenbetaling max kr. 2000





Hverdagen



Hverdagen





Hverdagen



…. og lidt statistik/historik

• 147-162 elever på en årgang

• 7 klasser

• Lukker for tilgang i løbet af efteråret pga. 
efterskoleelever, der kommer hjem

• 30-40 elever fra andre kommuner (Herning, 

Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Skive)

• 94,8% består 02-kravet (90% er målet)



Præsentation:

• Lærere på STEP 10

• UU-vejledere – UU-Nordvestjylland

• Uddannelsesvejleder fra UCH

• Hilsen fra Holstebro Elitesport



Procedure for optagelse - 1:

• Tilmelding via www.optagelse.dk inden den 1.3.2019

• Ønsk ”STEP 10 – EUD10, FLEX10, GYM10”

• Du modtager en mail i e-Boks – elevens e-Boks

• Invitation til en samtale med en lærer fra STEP 10:
• onsdag den 27. marts 2019 – eftermiddag (15.00-20.00)

• Lørdag den 30. marts 2019 – formiddag (9.00-13.00)

http://www.optagelse.dk/


Procedure for optagelse - 2:
• Ved samtalen skal du vælge:

• Profil – EUD10, FLEX10 eller GYM10

• Vælge 5 STEP 10-fag (du får tre af dem!)

• Samtale om dine mål for 10. klasse

• Elever med ordblindevanskeligheder skal forholde 
sig til, om de ønsker at gå i ordblindeklasse.

• Alle elever skal forholde sig til studieturen –
bindende tilmelding.

• Første skoledag: mandag den 12. august 2019 kl. 8.00



Spørgsmål
- kaffe, te og vand

- i de tilstødende lokaler


