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GØR DET VIRKELIGT
Udbyg din 9. klasse med en 10. klasse inden for Event og Innovation eller
Business 10 EUX, hvor du kombinerer en 10. klasse med de første grundforløb
på den merkantile EUX.
På IBC får du chancen for at få en forsmag 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. klasse fag (dansk, engelsk og
matematik)
• Handelsskolefag
• Studierejser i ind- og udland
• Projektperiode
• Brobygning på andre ungdomsuddannelser i
Kolding samt mulighed for praktik i militæret
• Mulighed for tysk
Kom godt i gang på IBC
I løbet af maj/juni indkaldes du til en introduktionssamtale samt evt. screening i dansk med en lærer
fra IBC. Formålet med samtalen er at sikre, at fundamentet for et godt skoleår på IBC er til stede, og du
får så god en start på din uddannelse som muligt.
Vores forventninger til dig er klare, og med dette,
samt retning og gennemførelse af 10. klasse for øje
skaber vi et konstruktivt læringsrum, der tager dig
godt igennem dit 10. klasses år.

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
studiemiljøet, 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 at
arrangere fester, fredagscaféer, events og spontane
aktiviteter.
For at sikre trivsel og motivation tilbydes alle, der
tidligere har haft udfordringer med skolegangen en
elevcoach, en mentor eller lignende. Den person er
der for dig, hvad enten det drejer sig om personlige
problemer eller noget helt andet.
Lektiehjælp er en naturlig del af din skolegang på
IBC.
Samarbejde mellem forældre og IBC
Samarbejdet med forældre er en naturlig del af
hverdagen på IBC. Umiddelbart efter skolestart inviterer IBC til forældremøde. Derudover afholder
vi en skole-hjem-samtale og mulighed for en ekstra, hvis det er nødvendigt. Via en Facebookgruppe
med både elev- og forældreadgang sikrer vi løbende
information.

Som en del af starten i 10. klasse skal du på camp et introforløb med fokus på de sociale relationer
og dig selv. Campen foregår i Kolding (uden overnatning), og her skal du blandt andet arbejde med
motivation, personlig ledelse, styrker og svagheder,
kommunikation, selvtillid og selvværd, personlig
målsætning, ”Public Speaking”, prioriteringer, tidsstyring og meget mere.
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Event og Innovation

Business 10 EUX

Linjen er for dig, der vil arbejde kreativt med
udvikling af konkrete events primært inden
for detail.

Linjen er for dig, der har en idé om, at du gerne vil
på handelsskolens EUX Business eller HHX.

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 særdeleshed 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
• bliver klædt fagligt og personligt på til at fortsætte
på en ungdomsuddannelse
Fag
• Event og Innovation
• Afsætning
• Erhvervsøkonomi
• Dansk
• Matematik
• Engelsk
• Tysk som valgfag
• Samfundsfag
• Studieteknik
• OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)
To linjeprojekter
Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du arbejder med et overordnet emne.
Efterårsprojekt: Skills
Forårsprojekt: Event og Innovation
Aktiviteter:
• 		 Virksomhedsbesøg
•		Museumsbesøg
• 		 Gæstelærere
• 		 Studierejse til europæisk storby
• Studierejse til København
• 		 Projekter i INNOVATION LAB på IBC
• Mulighed for faglig fordybelse
Event og Innovation giver adgang til alle ungdomsuddannelser. Du har med 02 i både dansk og matematik
adgang til alle erhvervsuddannelsernes første grundforløb, herunder både den merkantile EUD og EUX
Business på IBC, hvis du er erklæret uddannelsesparat. Du har også adgang til de gymnasiale uddannelser.
Her skal du dog være opmærksom på, at flere steder
kræver, at du har haft tysk i 10. klasse, så du kan naturligvis også vælge faget til på Event og Innovation.
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Formålet med linjen Business 10 EUX er at
• afslutte 10. klasse og derudover afslutte dansk,
engelsk og samfundsfag på C-niveau
• blive klædt fagligt og personligt på til efterfølgende at fortsætte på den merkantile EUX,
begynde på HHX eller en anden gymnasial
uddannelse
• få udviklet gode studievaner og studieteknikker
Adgangskrav:
Du skal være erklæret uddannelsesparat, og have
02 i dansk og matematik ved FP9.
Eleverne får to uddannelser i Business 10 EUX-klassen, både 10. klasse og det første merkantile grundforløb på EUX-uddannelsen.
Fag
• Erhvervsfag
• Karriere 1
• Handel
• Kontor
• Finans
• Detail
• Event
• Karriere 2
• Dansk (10. klasse + C-niveau)
• Matematik
• Engelsk (10. klasse + C-niveau)
• Tysk
• Samfundsfag (C-niveau)
• OSO
Aktiviteter
• Virksomhedsbesøg
• Museumsbesøg
• Gæstelærere
• Studierejse til europæisk storby
• Studierejse til København
• Projekter i INNOVATION LAB på IBC
• Besøg og rundvisning på EUX-hovedforløbet på
IBC Innovationsfabrikken
Business 10 EUX er direkte adgangsgivende til det
merkantile grundforløbs anden del, hvor du vil være
godt klædt på fagligt og personlig i forhold til dit fremtidige uddannelsesvalg. Derudover er uddannelsen
adgangsgivende til alle andre gymnasiale uddannelser og alle andre erhvervsuddannelsers andet grundforløb.
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Kamille Ehlana Ravn Staub – 10. klasse
Jeg valgte 10. klasse på IBC, fordi jeg godt kan lide de økonomiske fag, da jeg altid har været god
til matematik. I 10. klasse har jeg fag som afsætning og event og innovation. I event og
innovation lærer jeg for eksempel at planlægge og at afholde en event. Det er rigtig spændende
og brugbart.
Derudover er det fedt at være en del af ungdomsmiljøet på IBC og at gå sammen med andre
på min egen alder. Der er et godt fællesskab på skolen. Jeg snakker for eksempel meget med
nogle fra den anden 10. klasse, ligesom jeg har veninder, som går på Handelsgymnasiet – HHX.
Så mødes vi i pauserne og snakker eller går i kantinen.
Efter 10. klasse vil jeg gerne uddanne mig som mediegrafiker. Med en 10. klasse på IBC får jeg
de erhvervsfaglige fag, jeg kan bruge senere hen i livet, hvis jeg for eksempel vil starte selvstændigt.

Fælles for 10. klasserne på IBC
Studieture
På turene til København og en anden europæisk
storby, der begge varer flere dage, er der tid til virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser og sightseeing.

Kontaktoplysninger
IBC International Business College
Tvedvej 7
6000 Kolding
www.ibc.dk

Prisen for de to studieture udgør maks. kr. 3.100,Vi forventer af dig, at du
• er positiv indstillet og brænder for et fantastisk
år i 10. klasse på IBC
• deltager aktivt i alle obligatoriske aktiviteter
som 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 forskud på de
nye spændende oplevelser, der venter på ungdomsuddannelsen
Du kan forvente, at vi
• er fagligt engagerede og kompetente
undervisere
• ser dig indgå naturligt i et ungdomsmiljø
• engagerer os i din personlige og faglige
udvikling

Gitte Urup, studiesekretær
gnur@ibc.dk
Tlf. 7224 1611

Michael Lauridsen, uddannelseschef
mila@ibc.dk
Tlf. 7224 1670
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