10

-Færre elever, ﬂere lærere

-Visiteret #lbud re!et mod FP9 og FP10

•V-AUD

-6 forløb af 2 uger på CELF/SOSU

-Re!et mod erhvervsuddannelserne

(kan kun #lmeldes e$er a$ale med skolen)

SOPHIESKOLEN 2016/17

Oplevelser gennem ryste-sammen tur, skolerejse,
temauger og ekskursioner.

En faglige og kreativ vej til din fremtid.

Et perfekt miljø til fordybelse inden for særlige interesseområ der, hvor eleverne få r mulighed for at udvikle og erhverve faglige og sociale kompetencer,
som kan bruges resten af livet.

Mulighed for at møde en masse nye kammerater og indgå i nye fællesskaber.

Et spændende undervisningsmiljø, hvor eleverne har deres eget afsnit på
skolen.

•EUD 10

Campus 10 er et undervisningstilbud m ålrettet elever, der har brug for et
udviklende skoleår for at blive parate til at starte på en ungdomsuddannelse.

CAMPUS 10

Vi tilbyder:

Telefon

CPR nr.

-For dem der endnu ikke har a"laret valg af ungdomsuddannelse

-Re!et mod gymnasiale uddannelser

•AUD 10

Nuværende Skole

Forældre/værge

Telefon

Adresse

Elvevnavn

Undersøg hos din UU-vejleder om fagene er
nødvendige for din ungdomsuddannelse.

Faget er et #lvalgsfag som leder frem mod
FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt.

Tysk

Faget er et #lvalgsfag som leder frem mod
FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt.

Fysik/kemi

Prøveforberedende tilvalgsfag

Faget vil gennem sta#s#k, omsætning, bevægelse, spil og egen krea#v udfoldelse lede frem
mod skri$lig og mundtlig FP10 i matema!k.

Faget indeholder: Økonomi, data-tekniske processer, naturvidenskabelig udforskning, samfundsanalyser med undren for egen udvikling og frem#d.

Samfund & Økonomi

Faget indeholder: samfundsvidenskabelige sammenhænge, kommunika#on mellem kon#nenter, kulturmøder, udfordringer i verdens brændpunkter, historiske begivenheder og egen
plads i fællesskabet. Faget vil gennem interna#onalt sprog, drama, sociale medier, kunst og
eget krea#vt engagement lede frem mod skri$lig og mundtlig FP10 i engelsk.

Kultur & Globalisering

Faget vil gennem li!eraturhistorie, trykte medier, ﬁlm, samtaleteknikker og egen krea#v
udfoldelse lede frem mod skri$lig og mundtlig FP10 i dansk.

Livet er for kort til fastfood! Ernæring er et tilbud til dig, der kan lide at lave mad, er
å ben for det ukendte og som har lyst til at lære noget om, hvordan vi skaber sammenhæng mellem sunde spisevaner, fornuftig økonomi, rimelig forberedelsestid, arbejdsglæde og gode varierede smagsoplevelser.

Ernæring

For dig der vil undersøge og diskutere internationale forhold. Med udgangspunkt i
aktuelle problemer undersøger vi historiske, geogra"iske og samfundsmæssige forhold, der på virker din verden.

Min verden

lige instrumenter. Holdet vil gennemgå workshops og afslutter med en forestilling,
som du selv er med til at udvikle.

Du skal have lyst til at spille teater og lære om rytmisk samspil og øve forskel-

Perfomance

Sport, sundhed og livsstil. Vi har fokus på hele mennesket. Vi skal lave en masse fysisk
aktivitet, snakke om kost, idrætsteori og -psykologi.

Udeliv

Vi arbejder med at inddrage computerens muligheder i forbindelse med fremlæggelse og præsentation.

Her arbejder vi med billeder, lyd, musik, optagelser m.m.

Mediefag

Vi arbejder med forskellige udtryksformer fx maleri,
tegning, skulpturer, installationer m.m.

Du har en kunstner i maven og har lyst til at lave
udstilling og happenings med din kreativitet som
centrum.

Kreafag

Sprog & Kommunikation

Faget indeholder: Samfundsvidenskab, psykologiske processer i menneskets adfærd, ﬁlosoﬁsk s#llingstagen #l eget bidrag #l et demokra#sk samfund.

Temaorienterede fag

Prøveforberedende fag

