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VELKOMMEN
Lemvig Gymnasium er en mindre skole, men med mange tilbud. Med fire ungdomsuddannelser og 10. klasse har vi en
hverdag med mange forskellige elever på skolen. Vi er stolte af
dem alle og har ambitioner om høj faglighed på alle niveauer.
Vi håber at du har lyst til at blive en del af skolen.

Vores skole bygger på værdierne nærhed, faglighed og fællesskab, og så er det vigtigt for os at vi har det sjovt sammen og
får gode oplevelser med i bagagen. Unge mennesker fra Lemvig
Gymnasium skal have mod på tilværelsen og glæde ved livet. Vi
er en skole som sætter spor i både hjerne og hjerte.

Hos os er eleven i centrum, og det er vigtigt for os at alle føler at
de har noget at bidrage med når vi laver skole sammen. Vores
skole har et stærkt fællesskab med mange traditioner og gode
relationer.

Velkommen!

Vi er nysgerrige på verden og på hinanden. Vi samarbejder med
samfundet omkring os og har gode internationale kontakter.
Vi er både en lokal og en international skole, som ruster vores
elever til at gøre en forskel.

Romvej 30 . 7620 Lemvig . T: 97 82 38 22 .
E: gym@lemvig-gym.dk . W: lemvig-gym.dk

10. KL.
FLEX10 · GYM10
Få et overblik over de to spor i 10. klasse
på Lemvig Gymnasium

10. KLASSE VIL VÆRE …
• et år for dig, der endnu ikke er helt klar til at
vælge ungdomsuddannelse
• et år fyldt med oplevelser og personlig udvikling
• et år, hvor du bliver uddannelsesparat og fagligt dygtigere
• et år, hvor du bliver klogere på din fremtid og får et
særligt fællesskab med eleverne i 10. klasse

OM 10. KL.
I løbet af den første tid (inden efterårsferien) vælger du mellem to spor
i 10. klasse, FLEX10 og GYM10.
FLEX10 er for dig, der måske er uafklaret med valg af ungdomsuddannelse og gerne vil blive klogere på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Her gør vi meget ud
af brobygningen til erhvervsuddannelser, og du får en god
introduktion til alle fire hovedområder:

Lemvig Gymnasium tilbyder også selv erhvervsuddannelser
(kontor, handel og forretning), så vi har god mulighed for at
introducere dig til erhvervsuddannelserne.
GYM10 er for dig, der måske er uafklaret, men dog især
overvejer en gymnasial uddannelse efter 10. klasse (STX, HHX,
HF, HTX eller IB). Her gør vi meget ud af brobygningen til de
gymnasiale uddannelser, og du vil blive introduceret til fagene
på de gymnasiale uddannelser.
• naturvidenskab, science og teknologi

• omsorg, sundhed og pædagogik

• sprog og kommnikation

• fødevarer, jordbrug og oplevelser

• økonomi/business

• kontor, handel og forretningsservice

• samfundsfag

• teknologi, byggeri og transport

• kreative fag

Introduktionen til erhvervsuddannelserne foregår i samarbejde
med Uddannelsescenter Holstebro.

Efter både FLEX10 og GYM10 kan du fortsætte på en hvilken
som helst ungdomsuddannelse, der passer til dig.

• et år, hvor du kan komme i brobygning til alle
ungdomsuddannelser og forbereder dig til livet på
en ungdomsuddannelse
• et år med flere studieture
• et år, hvor du kan afprøve praktikker og måske finde
dig en læreplads

10. KLASSE ER NOGET HELT
SÆRLIGT, OG DERFOR …
• har 10. klasse sit eget område på skolen
• er der masser af arrangementer og muligheder for 10. klasse
• er elever i 10. klasse på deres egne studieture og
ekskursioner
• Samtidig er 10. klasse en del af skolens store fællesskab
med for eksempel frivillig idræt, fester, caféer, musical,
fællesarrangementer …

