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Velkommen på 10. klasse Center Skive 
- vi uddanner til uddannelse, job og livet

Et skoleår med 
mening Pas et fritidsjob Dyrk din elitesport

Tyvstart din 
uddannelse Faglig udvikling Social og personlig 

udvikling



Vi gør det sammen..

Fællesskab Venskab LifeSkills

Vælg selv Tryghed Udfordringer



EUD10

MIX10

GYM10

PRAK10



EUD10
- den korte vej i job

4 perioder – projekter - praksisfaglig

EUD Business, SOSU Skolen, EUD Teknisk, EUD 
Fødevarer/Jordbrug 

Mulighed for at skifte max. 1. periode ud med 
praktik 

1 periode = 
2 dage pr. uge i 5 uger + 1 hel projektuge 

EUD klassen følges ad  – besøg fra 10. kl hver dag



GYM10
- du bygger 
videre senere

4 perioder på Skives Gymnasier – faglig uv

STX/HF, HTX, HHX + EUX

Mulighed for at skifte max. 1 periode ud med 
praktik iflg. Karrierevej

1 periode = 1 dag pr. uge i 5 uger

4 x Linje uger på 10. klasse, faglig fordybelse –
gymnasialt rettet



MIX 10
- når du er i tvivl

4 perioder

Bland selv - vælg fra EUD10 og GYM10 forløbene

Mulighed for max. 2 perioder med praktik. Iflg. 
karrierevej

1. Periode =  1 eller 2 dage ugentligt

OBS på fysik / tysk som valgfag



PRAK10
- lidt skole, 
meget praksis

4 perioder ude i virkeligheden

1 periode med StartUp. - lær at søge selv + virksomhedsbesøg

3 perioder med praktik mhp. læreplads

1 periode =

2 dage pr. uge i 5 uger + 1 hel uge

Du får besøg af praktiklærer i praktikken



Dansk
Engelsk 
Matematik
Kontaktgruppe

Prøveniveauer:
FP10
FP9

Fysik (FP10)
Tysk (E-niveau)
Samfundsfag

E-sport 
Fit for Life
Psykologi
Gastronomi
Kreativ Teknologi
Girl Talk
Træ og Teknik
Balance – stressfri 
Mountainbiking
Løvens Hule
Musik
Styrke  - m.m.

MILIFE
Ordblinde intensivt
Matematik færdighedstræning
Engelsk grammatik
Mundtlig fremlæggelse
Chilled – slip angsten
Spil Cafe – hjernetræning
DSA sproguv
Personlig rådgivning

Obligatorisk
(helårsfag)

Studiefag m. prøve
(halvårsfag)

Studiefag u. prøve
(halvårsfag)

LifeSkills
(kurser og studietid)

Sammensæt selv!
– fra 17 – 21 moduler. Linjerne er 4-7 moduler afhængig af profilen.

9 moduler 1 modul2 moduler hver 1 modul



Max. Skema – GYM10    
(= 19 moduler, 1 modul = 85 min)

Mandag

dan

eng

mat

lifeskills

Tirsdag

fys

mat

dan

valgfag

Onsdag

gym1o

gym10

gym10

gym10

Torsdag

eng

tysk

tysk

individuel

Fredag

dan

fys

mat



Min. Skema – PRAK10    
(= 16 moduler, 1 modul = 85 min.)

Mandag

dan

eng

mat

Tirsdag

eng

mat

dan

Onsdag

praktik

praktik

praktik

praktik

Torsdag

praktik

praktik

praktik

Fredag

dan

eng

mat



Men vi skal osse….

Studietur KickOff – introuger Skagen eller 
Thyborøn

Virksomhedsbesøg OSO opgave Vejledning til alle

Fælles 
arrangementer

Terminsprøver – vi 
træner Studietid



Et sundt 
fællesskab er 
vi sammen 
om!

ALLE HAR RET TIL 
EN NY START

ALLE HAR RET TIL 
AT BLIVE SET MED 

FLERE ØJNE

ALLE HAR KRAV PÅ 
RESPEKT

MERE ANSVAR ALLE SKAL TRIVES MOBNING ER 
UACCEPTABELT 



RING og aftal et besøg
- efter 7. februar 2021

• Få et online møde med os I 
TEAMS

• Er du nysgerrig – aftal teams 
møde med din vejleder og os.

• Du er altid velkommen til at 
booke et privat besøg på
skolen efter 7. februar.


