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Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for dig.

Der er mange muligheder:

• At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne

• At forlade folkeskolen for at gå på efterskole

• At gå i 10. klasse i Kolding på enten Brændkjærskolen, HANSENBERG eller IBC 

På de følgende sider kan du læse om, hvad indholdet er i undervisningen i 10. klasse.

Udover at 10. klasse har som mål og krav, at dine faglige standpunkter forbedres, er 

der andre forhold, som et 10. klasses skoleår vil sætte meget fokus på:

•  At forberede dig til dit kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er 

et centralt område

• At du får mulighed for personlig udfoldelse

• At du udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet

• At give dig indflydelse på skoleårets indhold og rammer

10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en 

helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fællesskab med 

kammerater og lærere. Dette er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at op-

leve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor 

der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær.

Du opfordres til at sætte dig godt ind i de enkelte tilbud, inden du træffer dit valg om, 

hvad der skal ske efter 9. klasse. Der afholdes informationsaftener, hvor der vil være 

mulighed for yderligere information om tilbuddene.

Befordring

Du kan få buskort, hvis du har mere end 9 km mellem dit hjem og skolen – uanset om 

du vælger at gå i 10. klasse på Brændkjærskolen, HANSENBERG eller IBC.

Helle Thiele, Børne- og Uddannelsesdirektør

9. klasse og hvad så?

Kolding Kommune
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UU-vejledning i 10. klasse

Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse. Målet er, at du i løbet af året bliver klar til 

at vælge ungdomsuddannelse.

Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter 

samt hjælp omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelserne.

Mentorordning

Du har mulighed for at få en mentor via UU, hvis du har udfordringer i forhold til at gen-

nemføre 10. klasse. Tal med din UU-vejleder, hvis du vil høre mere om mentorordningen.

UU-vejledning efter 10. klasse

Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU.

Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis:

• Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg

• Du er stoppet på en ungdomsuddannelse

• Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse

• Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse

Send en SMS, mail eller ring til din UU-vejleder, som du finder på ung.unoung.dk – du kan 

enten logge ind med NemID eller UNI-Login eller benytte ’Find vejleder’ funktionen.

Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret.

Bjarne Juhl Olesen, Leder af UU-center Kolding

UU-center Kolding

Tvedvej 7, 6000 Kolding

Telefon 79 79 18 17

uu@kolding.dk, www.uu-kolding.dk

UU-center Kolding

10. klasse i Kolding Kommune

Vi tror på, at der findes en ungdomsuddannelse til alle. Sammen med de unge arbejder vi for at finde den uddannelse, 
der giver mening og værdi både for den enkelte og for fællesskabet. Vi tror på, at vejen til det gode liv går via en ung-
domsuddannelse, der giver mening og værdi for den enkelte. Vi faciliterer de processer, der gør de unge bevidste og 
parate til at gå i den retning, der er rigtig for dem. Derefter er det op til den enkelte at følge vejen.



Kolding Kommune
UU-center Kolding



10. klasse i Kolding Kommune

8–9

Brændkjærskolen er beliggende i den 

sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. 

Skolen har gennemgået en omfattende re-

novering og tilbygning. Skolen har nu rigtig 

gode lokaler for de forskellige årgange.

Skolens 10. klasser er placeret i den 

nyeste del af skolen. Her har skolens 

ældste elever rigtig gode forhold. Store 

fællesarealer til ophold i pauser og til mere 

selvstændige arbejdsformer. Alle elever 

i afdelingen kan få eget aflåseligt skab til 

opbevaring af f.eks. tøj og andre personli-

ge ejendele. Skolens 10. klasser har egen 

afdeling i denne bygning. 

Brændkjærskolens 10. klasse er et an-

derledes og spændende skoleår, hvor vi 

tilbyder dig både oplevelsesfag inden for 

netop dine personlige interesser og en 

undervisning med et højt fagligt indhold. 

 

Du kan vælge mellem tre linjer

Erhvervslinjen, idrætslinjen og studie-

forberedende linje. På alle linjer har du 

minimum fire ugentlige linjetimer.

Selve skoleåret er bygget op omkring 

uger, hvor der undervises efter normalt 

skema. Derudover vil du opleve en række 

dage, hvor det normale skema er brudt 

op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du 

arbejder med de prøveforberedende fag. 

Der vil også være fordybelsesuger, hvor du 

udelukkende har linjefag, typisk i form af 

rejseaktivitet, eller hvor undervisningen er 

forlagt til andre undervisningsinstitutioner.

Vi mener på denne måde at kunne tilbyde 

dig et skoleår, der gør dig klar til at mod-

tage de udfordringer, som en ungdoms-

uddannelse kræver af dig.

Du vil i foråret blive indbudt til en in-

trosamtale med vores 10. klasses 

 afdelingsleder og en UU-vejleder. Hvis du 

har  behov for det, kan du få tilknyttet en 

mentor, som kan støtte dig i at gennemfø-

re 10. klasse.

Skolen har desuden en Eliteidrætslinje i 

samarbejde med TeamDanmark. Opta-

gelse til denne linje kræver dog en speciel 

godkendelse, se www.kolding.dk/elite

Til gengæld stiller vi også krav til dig.

Vi forventer naturligvis, at du:

• Deltager engageret i undervisningen

•  Vil bestille noget og møder velforberedt 

til undervisningen

•  Møder til tiden - og hele tiden

•  Udviser god opførsel

•  Ønsker at være en del af det sociale 

miljø i klassen

•  Deltager i fælles arrangementer som 

ekskursioner og rejser

10. klasse på Brændkjærskolen
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Formålet med erhvervslinjen er, at elever 

der er uafklarede om deres uddannelses-

valg med hensyn til gymnasial, erhvervs- 

eller anden ungdomsuddannelse her får 

mulighed for at:

•  Stifte bekendtskab med uddannelses-

systemet og erhvervslivet

•  Lærer at begå sig på arbejdsmarkedet

•  Opnår en vis indsigt i det danske 

 samfunds opbygning

•  Erfarer vigtigheden af at træffe valg og 

forstå konsekvenserne af disse

•  Opnår en afklaring af deres videre 

 uddannelses- og arbejdsforløb

Linjeaktiviteter:

•  Aktiv praktiksøgning

•  Tre praktikperioder à fem hele 

 arbejdsdage (i alt 15 praktikdage)

•  Ugepraktik (1 uge)

•  Besøg på ungdomsuddannelser, f.eks. 

SOSU – TEKO og Landbrugsskole

•  Virksomhedsbesøg på mindre og større 

arbejdspladser lokalt såvel som i det 

øvrige Danmark og udlandet

•  Undervisning af gæstelærere med 

 tilknytning til arbejdsmarkedet

•  Undervisning i aktuelle samfundsrelate-

rede emner

•  To studieture, hvor virksomhedsbesøg 

er hovedindholdet. Den ene tur går til 

udlandet.

På linjen skal der laves en obligatorisk 

selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i 

obligatorisk brobygning eller praktik.

Obligatoriske fag på Erhvervslinjen:

Dansk 8 timer

Matematik 6 timer

Engelsk 4 timer

Erhvervslinjetimer 8 timer

Obligatorisk valgfag 2 timer

Frivillig:

Valgfag 2-4 timer

Erhvervslinjen
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På idrætslinjen skal du brænde for at 

være aktiv og have lyst til både at bruge 

kroppen og hovedet.

I idrætslinjetimerne vil du blive udfordret 

ud fra en alsidig og social tilgang til idræt.

Linjen sigter ikke mod, at du bliver ”ver-

densmester”, men at dine idrætsfaglige 

og sociale kvaliteter og kompetencer for-

bedres og fremmes via forskellige idræts-

relaterede forløb og aktiviteter. 

 

Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, 

at du via en masse sjove og anderledes 

aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfag-

ligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil 

foregå på skolens område, i lokalområdet 

og i nogle af Koldings spændende idræts-

foreninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor 

der er inddragelse af en gæstelærer, men 

du skal også selv udvikle og præsentere 

idrætsfaglige aktiviteter for andre. 

Udover linjetimer skal du også deltage 

i de traditionelle 10. klasses fag. Du har 

Dansk, Matematik og Engelsk, og du skal 

vælge om du vil have Tysk, Fysik eller et 

andet valgfag.

Linjeaktiviteter:

• Overlevelsestur

• Skitur

•  Alternative og sjove idrætsfaglige aktivi-

teter på og uden for skolens område 

•  Kendskab til og afprøvning af ”nye” 

idrætsgrene

•  Opleve gæstelærere og prøve  kræfter 

med at undervise andre i idræt og 

idrættens værdier

•  Vejledning til udarbejdelse af 

 uddannelsesplan 

Vi forventer af dig 

•  At du er nysgerrig og positiv over for alle 

former for idræt og motionsformer

•  At du brænder for at skabe positive 

 relationer via idræt og motion

•  At du fagligt engagerer dig i de 

 obligatoriske fag.

På linjen skal der laves en obligatorisk 

selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i 

obligatorisk brobygning eller praktik.

Obligatoriske fag på idrætslinjen:

Dansk 8 timer

Matematik 6 timer 

Engelsk 4 timer

Designlinjetimer 8 timer 

Studieture 

Frivillig:

Valgfag 2-4 timer

Idrætslinjen
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På den studieforberedende linje møder 

du en undervisning målrettet elever, der vil 

fortsætte efter 10. skoleår på en gymnasi-

al uddannelse, f.eks. Stx, Hhx, Htx eller Hf.

Undervisningen bliver varieret eksempelvis 

med individuelt arbejde, gruppearbejde og 

projektorienteret undervisning på tværs af 

fag, f.eks. Engelsk og Dansk. 

Linjen er mere bogligt orienteret. Udover 

Dansk, Engelsk og Matematik skal du 

have Fysik og Tysk på denne linje.

Linjeaktiviteter:

•  En ugentlig fordybelsesdag

•  Indlæring af latinske termer

•  Retorik

•  Notatteknik

•  Fremlæggelsesmetoder

•  Kildekritik

•  Historisk fordybelse samt forståelse for 

samtiden

•  Museumsbesøg

•  Teaterbesøg

•  TV 2 i Odense

•  Gæstelærere

•  Studierejser

 

Vi forventer af dig:

•  At du på denne linje går til 10. klasses 

prøven i alle fag.

•  At du er arbejdsom og engageret i 

 undervisningen

•  At du ønsker at hæve dit faglige niveau

•  At du er positivt indstillet over for nye 

udfordringer

•  At du er velforberedt og laver alle dine 

afleveringer

Til gengæld lover vi dig:

•  Undervisning på et højt fagligt niveau

•  Vekslende afleveringsmetoder i tråd med 

gymnasiets krav

•  At du allerede, når du starter på 

 gymnasiet er på forkant med fagene og 

metoderne

•  At du får feedback på både dit 

 standpunkt og dit engagement

•  At du får gode oplevelser i et 

 velfungerende ungdomsmiljø

På linjen skal der laves en obligatorisk 

selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i 

obligatorisk brobygning eller praktik.

Obligatoriske fag på 

Studieforberedende linje:

Dansk 8 timer

Engelsk 4 timer

Matematik 6 timer

Fysik og kemi 2 timer

Tysk 4 timer

Fordybelsesdag/timer 4 timer

Frivillig:

Valgfag 2-4 timer

Studieforberedende linje
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For at blive optaget på Brændkjærsko-

lens eliteidrætslinje skal du dyrke din 

sport på et højt niveau, være motiveret 

til at prioritere både sport og skole samt 

være villig til at søge sportslig udvikling. 

Der udbydes idrætsspecifik træning in-

denfor bowling, pigefodbold, håndbold, 

tennis, brydning, golf, svømning og bad-

minton såfremt der er tilstrækkeligt med 

talenter. Derudover udbydes der basis-

træning (fysisk træning) til store talenter 

inden for andre idrætsgrene, som skal 

søge via udtalelse fra specialforbund.

Som elev i eliteidrætsklassen vil du være 

sammen med andre eliteidrætsudøve-

re, der alle er interesseret i at optimere 

deres talent. Din skoledag vil blive tilret-

telagt, så planlægningen mellem skole 

og træning bliver struktureret og styrket, 

så du får en større helhed i din hverdag. 

Du har tre morgentræningspas i dit 

skoleskema, derudover undervises du i 

de obligatoriske fag og har mulighed for 

at vælge tilbudsfaget Tysk og valgfaget 

Fysik.

Der vil på denne linje også blive tilbudt 

en studietur, som planlægges sammen 

med andre af skolens 10. klasser.

På linjen skal der laves en obligatorisk 

selvvalgt opgave, OSO, og man deltager 

i obligatorisk brobygning eller praktik.

Obligatoriske fag på Eliteidrætslinjen:

Dansk 8 timer

Engelsk 4 timer

Matematik 6 timer

Morgentræningspas 6 timer

Frivillig:

Fysik og kemi 2 timer

Tysk 4 timer

Krav for optagelse

For at blive optaget skal du gennemgå 

prøvetræning og optagelsessamtale. Der 

er informationsmøde om eliteidrætslinjen 

på Brændkjærskolen torsdag den 4. 

 januar 2018 kl. 19.30. 

Du skal søge om optagelse senest 

onsdag den 17. januar 2018 på 

www.kolding.dk/eliteidraetslinjen 

Når du der er optaget, skal søge via 

Optagelse.dk

Eliteidrætslinjen i samarbejde 
med TeamDanmark
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Forældresamarbejde

For alle linjer afholdes der et fælles for-

ældremøde, og der tilbydes to samtaler 

mellem lærerne og elever/forældre. Sam-

tidig opretholdes en tæt forældrekontakt 

via forældreintra og sms.

Studieture

Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må 

der opkræves et beløb for rejserne på de 

enkelte linjer.

Følgende beløb:

• Idrætslinje kr. 3.100

• Erhvervslinje kr. 3.100

•  Almen studieforberedende linje kr. 3.100

• Eliteidrætslinje kr. 3.100

Beløbet betales ved skoleårets start.

Ordningen omfatter for alle linjer 

bl.a. følgende:

•  Obligatoriske fag (dansk, matematik og 

engelsk) med de under hver linje angiv-

ne timetal.

•  Valgfag (f.eks. tilbudsdansk, tilbudsma-

tematik, tilbudsengelsk, hjemkundskab, 

musik, sløjd, samfundsfag, fysik/kemi). 

•  Brobygning og/eller Praktik.

•  Udarbejdelse af OSO – Obligatorisk 

selvvalgt opgave.

Informationsmøde

Informationsmøde om 10. klasse på 

Brændkjærskolen afholdes

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00 ved 

hovedindgangen (A) i skolegården.

Kontaktinfo:

Brændkjærskolen

Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Telefon: 79 79 78 00

brkskolen@kolding.dk

www.brkskolen.kolding.dk

Skoleinspektør: 

Catharina Ørnsholt-Christoffersen

Afdelingsleder for 10. klasserne: 

Nicolaj Forsberg Nielsen

UU-vejleder:

Alice Kristensen

Telefon: 23 11 84 22

alhk@kolding.dk

UU-vejleder:

Tanja Vestergaard Skøtt

Telefon: 24207822

tves@kolding.dk

Praktisk info
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HANSENBERG10 er for dig, som vil mere 

end bare 10. klasse.

Det er for dig, som fremadrettet tænker 

at tage en erhvervsuddannelse eller 

gymnasial uddannelse.

Hos os kan du kombinere 10. klasse 

med erhvervsuddannelsens Grundforløb 

1. Det vil sige, at du på 1 år gennemfører 

en 10. klasse og det første grundfor-

løb inden for hovedområdet Teknologi, 

byggeri og transport. Dermed kan du 

begynde direkte på Grundforløb 2, hvis 

du beslutter dig for at tage en erhvervs-

uddannelse.

Med andre ord skal du have lyst til en 

uddannelse, hvor du arbejder både fag-

ligt og teoretisk på et højt niveau.

Adgangskravene til HANSENBERG10 

er de samme som på en almindelig 

erhvervsuddannelse. Du skal være 

vurderet uddannelsesparat og have et 

karaktergennemsnit på 02 i dansk og 

matematik fra 9. klasse.

HANSENBERG10

16–17
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Vi har én gennemgående linje på HAN-

SENBERG10. Her får du mulighed for at 

udvikle dine færdigheder, samtidig med 

at du får indsigt i forskellige håndværks-

fag og udvikler dine kreative sider. 

Linjen byder på både teknologi, medier 

og innovation.

Du får indblik i kulturen, miljøet og 

 dagligdagen på erhvervsuddannelserne, 

så du kan finde ud af, om det er noget 

for dig.

I løbet af skoleåret bliver du præsenteret 

for uddannelserne til personvognsme-

kaniker, vvs’er, tømrer, elektriker, teknisk 

designer, web-integrator og mediegrafi-

ker. Alle disse uddannelser kædet sam-

men med dit videre arbejde i de almene 

fag vil gøre dig klogere på dit uddannel-

sesvalg. Du bliver klar til at vælge mellem 

en erhvervsuddannelse eller en gymnasi-

al uddannelse.

I HANSENBERGs 10. klasse indgår bl.a.

• Obligatoriske 10. klasses fag (dansk, 

matematik og engelsk) 

• Valgfag: fysik, tysk og design 

•  Erhvervsfag – bl.a. innovation, prak-

tikpladssøgning, arbejdspladskultur, 

arbejdsplanlægning af samarbejde, 

metodelære og faglig kommunikation 

og dokumentation

•  Studieture i ind- og udland

•  En uges obligatorisk brobygning på 

ungdomsuddannelser

•  Virksomhedsforlagt undervisning

•  Projekter: Obligatorisk selvvalgt opga-

ve og 3-4 events i løbet af året, hvor 

elever fra begge linjer arbejder tvær-

fagligt om at skabe inspirerende og 

meningsfulde projekter.

10. klasse – Grundforløb 1
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Op til sommerferien inviterer vi dig til 

en samtale med en af dine kommende 

lærere, hvor I taler om dine forventninger 

og skolens forventninger til dig. Vi taler 

om dit standpunkt i dansk og matematik 

og specielle behov, som er relevante for 

dit uddannelsesforløb.

Fast base

HANSENBERG10 har fast base i et om-

råde, hvor du har let adgang til skolens 

mange værksteder. Her får også elever 

på erhvervsuddannelserne undervisning. 

Det sikrer en tryg overgang til dagligda-

gen på en stor erhvervsskole.

XHOUSE

XHOUSE er et kreativt eksperimentarium 

for alle, der elsker at udvikle, skabe og 

tænke ud af boksen. I 10. klasse får du 

rig lejlighed til at se idéer blomstre, f.eks. 

gennem projektarbejde.

Du får adgang til 3D-printere, laserskæ-

rere, droner, avanceret robotteknologi 

samt et værksted til bearbejdning af træ, 

plast og metal. 

Måske går du hjemme i garagen og 

arbejder med en god idé? XHOUSE tilby-

der også rådgivning og hjælp til at udvik-

le din egen personlige idé til et produkt 

eller prototype.

Lærerne på HANSENBERG

Lærerne tilknyttet 10. klasse på HAN-

SENBERG er vant til at koble teori og 

praksis, og flere har både en erhvervsud-

dannelse og en læreruddannelse. Du vil 

møde lærere, som vil dig!

Hvad enten du er stærkest til det teore-

tiske eller det praktiske, kan vi på HAN-

SENBERG tilpasse undervisningen til dig 

og din måde at lære på.

Lærerteamet fokuserer på:

•  Faglig inspiration og udvikling af den 

enkeltes potentialer

•  Dine individuelle læringsmål

•  Et udfordrende læringsmiljø, hvor tætte 

relationer er centrale

•  Forældresamarbejde, som sikrer ele-

ven et netværk, der støtter, når det går 

rigtig godt, og når det er svært.

Ude i værkstederne står faglærerne klar 

til at undervise, demonstrere de fær-

digheder, du skal tilegne dig, og vejlede 

dig, når du skal løse opgaver. De har 

erhvervserfaring fra branchen og kan 

forklare dig, hvorfor du skal lære noget 

bestemt, og hvordan du kan bruge det i 

praksis.

Den gode opstart på HANSENBERG

18–19
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Hvad kan du efter 10. klasse på 

HANSENBERG?

•  Du kan tage erhvervsuddannelsernes 

Grundforløb 2 – vælg mellem flere end 

100 forskellige

•  Vælge en af de gymnasiale uddannel-

ser – Htx, Stx, Hhx eller Hf 

Hvad forventer vi af dig? 

Vi forventer, at du er motiveret til at lære 

og har lyst til at deltage aktivt i en under-

visning, som er eksperimenterende.

Du bliver inspireret af at arbejde ud fra 

høje standarder og bidrager gerne til 

at skabe et motiverende læringsmiljø – 

både i de traditionelle skolefag, og når 

du arbejder ude i værkstederne.

 

Studieture

Der vil i løbet af skoleåret være planlagt 

studieture til både ud- og indland. Dette 

betyder, at du skal regne med en egen-

betaling på max. 3.100 kr.

Åbent hus

Vi inviterer til Åbent hus om HANSEN-

BERG10 lørdag den 27. januar 2018, 

hvor du kan høre meget mere om 10. 

klasse og få svar på dine spørgsmål. 

HANSENBERG10 finder du på C.F. 

 Tietgens Vej 11, 6000 Kolding.

Kontaktinfo:

HANSENBERG10

C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding

www.hansenberg.dk

Skolechef:

Carsten Schmidt

Telefon 51 35 89 43

cas@hansenberg.dk
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Gør det virkeligt

Udbyg din 9. klasse med en 10. klasse 

inden for Event og Innovation eller Bu-

siness 10 EUX, hvor du kombinerer en 

10. klasse med det første grundforløb på 

den merkantile EUX. 

På IBC får du chancen for at få en for-

smag på en ungdomsuddannelse, inden 

du skal vælge enten en erhvervsfaglig 

eller gymnasial uddannelsesretning. 

Vælg mellem 2 linjer

• Event og Innovation

• Business 10 EUX

Begge linjer indeholder blandt andet:

•  Obligatoriske 10. klasses fag (dansk, 

engelsk og matematik) 

• Handelsskolefag

• Studierejser i både ind- og udland

• Projektperiode

•  Brobygning på andre ungdomsud-

dannelser i Kolding samt mulighed for 

erhvervspraktik

Kom godt i gang på IBC

I løbet af maj/juni måned indkaldes du 

til en introduktionssamtale samt evt. 

screening i dansk sammen med en lærer 

fra IBC. Formålet med samtalen er at 

sikre, at fundamentet for et godt skoleår 

på IBC er tilstede, og at du får så god en 

start på din uddannelse som muligt. Vo-

res forventninger til dig er klare, og med 

retning og gennemførsel af 10. klasse 

for øje, skaber vi et konstruktivt lærings-

rum, der tager dig godt igennem dit 10. 

 klasses år.

Som en del af starten i 10. klasse skal 

du på Camp - et introforløb, hvor der 

er  fokus på de sociale relationer og dig 

selv. Campen foregår i Kolding (uden 

overnatning), og her skal du blandt an-

det arbejde med motivation, personlig 

ledelse, styrker og svagheder, kommu-

nikation, selvtillid og selvværd, personlig 

målsætning, ”Public Speaking”, priorite-

ringer, tidsstyring og meget mere.

IBC International Business College 
10. klasselinjen
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IBC – et bedre sted at lære

IBCs mission er at være et bedre sted 

at lære. Derfor er der stor fokus på din 

trivsel og motivation samt på studiemil-

jøet, hvor du tilbringer en stor del af din 

tid. Elevråd og andre elevudvalg spiller 

også en stor rolle i dagligdagen på IBC. 

De står blandt andet for arrangementer 

af fester, fredagscaféer, events og andre 

spontane aktiviteter.

For at sikre trivsel og motivation tilbydes 

alle, der tidligere har haft udfordringer 

med skolegangen en elevcoach, en 

mentor eller lignende. Denne person er 

der for dig, hvad enten det drejer sig om 

personlige problemer eller noget helt 

andet.

Lektiehjælp er en naturlig del af din sko-

legang på IBC.

Samarbejde mellem forældre og IBC

Samarbejdet med forældre er en helt 

naturlig del af hverdagen på IBC. Umid-

delbart efter skolestart inviterer IBC til 

forældremøde. Derudover afholder vi to 

skole-hjem-samtaler, hvoraf den første er 

obligatorisk, og den anden er et tilbud. 

Via en Facebookgruppe med både elev- 

og forældreadgang sikrer vi en løbende 

information.
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Linjen er for dig, der gerne vil arbejde 

kreativt med udvikling af konkrete events 

primært inden for detail. 

Formålet med linjen Event og Innovation 

er, at

•  opleve hvordan du kan arbejde med 

idéudvikling og efterfølgende benytte 

det i forhold til fremtiden

•  lære at kommunikere og præsentere 

•  få kendskab til erhvervslivet – i særde-

leshed det lokale erhvervsliv i Kolding

•  få kendskab til at arbejde med kreative 

problemstillinger 

•  blive afklaret i forbindelse med valg af 

ungdomsuddannelse

•  Få kendskab til studieteknikker

Fag 

• Event og Innovation

• Afsætning

• Erhvervsøkonomi

• Dansk

• Matematik

• Engelsk

• Tysk som valgfag

• Samfundsfag

• Studieteknik

To linjeprojekter

Når vi arbejder med projekter, brydes dit 

ugentlige skoleskema op, og du kommer 

til at arbejde med et overordnet emne.

Efterårsprojekt: OSO

Forårsprojekt: Event og Innovation

Aktiviteter:

• Virksomhedsbesøg

• Museumsbesøg

• Gæstelærere

• Studierejser til europæiske storbyer

• Projekter i INNOVATION LAB på IBC

• Mulighed for faglig fordybelse

Event og Innovation giver adgang til alle 

ungdomsuddannelserne. Du har med 

02 i både dansk og matematik adgang 

til alle erhvervsuddannelsernes første 

grundforløb, herunder både den merkan-

tile Eud og Eux Business på IBC. Du har 

også adgang til de gymnasiale uddan-

nelser. Her skal du dog være opmærk-

som på, at det flere steder er en fordel, 

at du har haft tysk i 10. klasse, hvorfor 

du naturligvis også kan vælge faget til på 

Event og Innovation.

Event og innovationslinjen
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Linjen er for dig, der allerede har en idé 

om, at du gerne vil på handelsskolens 

Eux Business eller Hhx. 

Formålet med linjen Business 10 EUX 

er, at:

•  afslutte både FP10 og derudover af-

slutte dansk, engelsk og samfundsfag 

på C-niveau, hvilket svarer til det første 

år på en gymnasial uddannelse

•  blive klædt fagligt og personligt på 

til efterfølgende at fortsætte på den 

 merkantile Eux, påbegynde Hhx eller 

en anden gymnasial uddannelse

•  få udviklet gode studievaner og 

 teknikker

Adgangskrav

Adgangskrav: 02 i gennemsnit i dansk 

og matematik ved FP9. Du skal være 

erklæret uddannelsesparat og have 02 i 

dansk og matematik ved FP9.

Eleverne får hele to uddannelser i Busi-

ness 10 EUX klassen; både FP10 og det 

første merkantile grundforløb på Eux-ud-

dannelsen.

Fag

Erhvervsfag: 

• Karriere 1

• Handel

• Kontor

• Finans

• Detail

• Event

• Karriere 2

• Faglig fordybelse

• Dansk (FP10+C-niveau)

• Matematik

• Engelsk (FP10+C-niveau)

• Tysk

• Samfundsfag (C-niveau)

Efterårsprojekt: OSO

Aktiviteter:

• Virksomhedsbesøg

• Museumsbesøg

• Gæstelærere

• Studierejser til europæiske storbyer

• Projekter i INNOVATION LAB på IBC

• Mulighed for faglig fordybelse 

•  Besøg og undervisning på Eux-hoved-

forløbet på IBC Innovationsfabrikken

 

BUSINESS 10 EUX-linjen
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Studieture

På turen til København og til en anden 

europæisk storby, der begge varer flere 

dage, er der tid til virksomhedsbesøg, 

kulturelle oplevelser og sightseeing.

Prisen for disse to studieture udgør max. 

kr. 3.100,-

Vi forventer af dig, at du:

•  er positivt indstillet og brænder for et 

fantastisk år i 10. klasse på IBC

•  deltager aktivt i alle de obligatoriske 

aktiviteter såsom introforløb, studieture 

og andre ture ud af huset

•  har lyst til at udfordre dig selv fagligt og 

engagere dig i undervisningen

•  har lyst til et fedt år, hvor du tager for-

skud på de nye spændende sociale 

oplevelser, der venter på en ungdoms-

uddannelse

Du kan forvente af os, at vi:

•  er fagligt engagerede og kompetente 

undervisere

•  ser dig indgå naturligt i et ungdomsmiljø

•  engagerer os i din personlige og faglige 

udvikling

Kontaktinfo:

IBC International Business College

Tvedvej 7, 6000 Kolding

www.ibc.dk

Studiesekretær:

Gitte Urup, 

gnur@ibc.dk

Telefon 72 24 16 11

Uddannelseschef:

Michael Lauridsen, 

mila@ibc.dk

Telefon 72 24 16 70

Praktisk info

Business 10 EUX er direkte adgangs-

givende til det merkantile grundforløbs 

anden del, hvor du vil være særdeles 

godt klædt på både fagligt og personligt 

i forhold til dit fremtidige uddannelses-

valg. Derudover er uddannelsen også 

adgangsgivende til alle andre gymnasiale 

 uddannelser og alle andre erhvervsuddan-

nelsers andet grundforløb. 
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Vil du vide mere? Der holdes informationsmøder om 10. klasse på følgende datoer:

Brændkjærskolen

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00

Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

ved Hovedindgangen (A) i skolegården

HANSENBERG

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 10.00 

C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding

IBC

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00

Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10.00

Tvedvej 7, 6000 Kolding

Informationsmøder


