
er for dig, der måske er uafklaret med valg af ung-
domsuddannelse og gerne vil blive klogere på 
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. 
Her gør vi meget ud af brobygningen til erhvervsud-
dannelser, og du får en god introduktion til alle fire 
hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Kontor, handel og forretningsservice

• Teknologi, byggeri og transport

Introduktionen til erhvervsuddannelserne foregår 
i samarbejde med UCH og Struer Statsgymnasium. 
Lemvig Gymnasium tilbyder også selv erhvervsud-
dannelser (kontor, handel og forretning), så vi har 
god mulighed for at introducere dig til erhvervsud-
dannelserne.

er for dig, der måske er uafklaret, men 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 introduce-
ret til fagene på de gymnasiale uddannelser.

• Naturvidenskab

• Sprog

• Økonomi/business

• Samfundsfag

• Kreative fag

Efter både FLEX10 og GYM10 kan du fortsætte på en 
hvilken som helst ungdomsuddannelse. Målet med 
10. klasse er at du skal blive klar til at vælge den ung-
domsuddannelse der passer til dig.



10. klasse –  
et tilbud til   
kommunens unge
Vi glæder os til at byde velkommen til elever i 10. klas-
se i helt nye rammer 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

• 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 handler om dig og din fremtid, og vi forbe-
reder dig til at kunne vælge den ungdomsuddannelse 
der passer til dig.

ALL
E

10. klasse er noget særligt, og derfor…

• har 10. klasse sit eget område på skolen

• er der masser af arrangementer og muligheder 
kun for 10. klasse

• er elever i 10. klasse på deres egne studieture og 
ekskursioner

Samtidig er 10. klasse en del af skolens store fælles-
skab med for eksempel frivillig idræt, fester, cafeer, 
musical, fællesarrangementer

I 10. klasse bliver du undervist af folkeskolelærere i 
de obligatoriske fag, som er

Dansk, engelsk, matematik, i disse fag er der mulig-
hed for niveaudelt undervisning.

Vi tilbyder også undervisning i tysk og fysik/kemi

Desuden vil vi gennem hele skoleåret udbyde en 
række valgfag, hvor du kan dyrke dine interesser 
eller blive klogere på dig selv og din fremtid.

Valgfag kan for eksempel være: Mad uden mor, 
Smykkedesign, Boldspil, Idræt, Girls Corner, 
Træværksted, Psykologi, Verdensborger, Musik, 
Billedkunst

Skemaet i 10. klasse består normalt af tre eller fire 
dage med undervisning i de obligatoriske fag.  
Onsdag og torsdag har vi valgfag, brobygning, 
udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, besøg af 
spændende foredragsholdere, aktivitetsdage og 
meget andet.

I løbet af den første tid (inden ef-
terårsferien) vælger du mellem to 
spor i 10. klasse, FLEX10 og GYM10.

Læs mere om 
FLEX10 og GYM10


