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NYKØBING F. REALSKOLE
BYENS BEDSTE 10. KLASSE

I DENNE FOLDER KAN
DU LÆSE OM VORES
FAG OG AKTIVITETER.
DU KAN OGSÅ SE, HVAD
VORES ELEVER SIGER

Når man vælger 10.
klasse hos os:

OM OS.

10. klasse på Realskolen er et år, hvor man har muligheden for at udvikle sig både socialt og fagligt.
Vi bliver valgt af mange forskellige grunde. Vi har
elever, som ikke er uddannelsesparate, elever, som
gerne vil forbedre deres faglige niveau og elever, som
gerne vil bruge et år på at blive mere modne. Vi har
også elever, som er fagligt stærke, men som gerne vil
bruge et år på at forbedre deres sociale kompetencer eller praksisfaglige forudsætninger.
Grundene til at vælge os kan være mange, men alle
elever har dog til fælles, at de vil bruge et år på at
udvikle sig sammen med andre og gøre netop dette
i omgivelser, som giver gode forudsætninger herfor.
10. klasse på Realskolen er for alle, som har lyst til at
lære noget, er mødestabile og ønsker at bidrage
positivt til fællesskabet.

Hvilke fag får jeg?
I 10. klasse har man ikke så mange forskellige fag,
som man er vant til fra 9. Det er kun dansk,
engelsk og matematik, som er obligatoriske
prøvefag. Derudover kan man vælge, om man vil
have fysik eller tysk - ingen af dem - eller måske
begge.. Har man valgt fysik eller tysk, betyder det,
at man skal til afsluttende prøve i dem.
Hvis man ikke vælger fysik eller tysk, tilbydes man
ekstra engelsk- eller matematiktimer. Derudover
har man også lektieværksted, hvor man kan arbejde med sine lektier til de forskellige fag.
Lektieværkstedet er bemandet af en af klassens
lærere, så man har mulighed for at få hjælp og
vejledning til sit hjemmearbejde.
Sidst, men ikke mindst, har man faget "Aktiv Formidling," som er et fag, hvor man arbejder med
mange forskellige kompetencer, som kan bruges
på tværs af fagene. Man vil møde mange forskellige aktiviteter, og fra tidligere kan nævnes: Møde
med en hr-konsulent, som fortæller, hvordan man
klarer en jobsamtale. Yoga, SU-venlig madlavning,
dans og meget andet. Aktiv Formidling er obligatorisk, og alle deltager efter bedste evne og talent.
Skoleåret er delt i to. Det betyder, at man har
mange engelsktimer i første halvdel af året. Man
går til prøve i december/januar. Herefter har man
mange matematiktimer. Matematik afsluttes til
sommer.

Dette kunne være dit skema:

Sådan kunne et skema for 2. semester se ud. I første semester ville
alle PK/MAT være byttet ud med CH/ENG

Hvilke andre aktiviteter er der i løbet af året?

Vi starter skoleåret med rystesammentur til Bogø. Der er terminsprøver, OSO,
praktik, brobygning og studietur til Poznan

Hvad siger vores elever om os?
Jeg valgte 10.kl, da jeg ikke følte mig
klar til at starte på en
ungdomsuddannelse, jeg ville
forbedre mine karakterer og bare for
at få et ekstra år.
Jeg føler helt klart at man forbedrer
sig fagligt og socialt her ret hurtigt.

I 10.klasse på Realskolen, er
der de bedste lærere, som jeg
nogensinde har haft!
JOHANNES, 10 KLASSE

NAZANIN, 10 KLASSE

Man forbedrer sig meget
fagligt samtidig med at man
kan have det sjovt og
fællesskabet er virkelig godt.

Der er super ordblindehjælp,
og selvom det er svært,
hjælper lærerne alt hvad de
kan, og vil gerne forklare
flere gange.
EA, 10 KLASSE

NILA, 10 KLASSE

Jeg valgte 10 klasse, fordi jeg gerne
ville forbedre mig fagligt, og blive
100% klar til en ungdoms
uddannelse. Mine forventninger var
mange lektier og virkelig høj
faglighed, men man får masser af tid
til lektierne, og fagligheden er ikke
meget højere end 9. klasse

Jeg valgte 10. klasse for jeg
havde brug for et ekstra år,
før jeg ville starte på en
videregående uddannelse
GUSTAV, 10 KLASSE

SARAH, 10 KLASSE

Hvad sker der så nu?
Hvis du står på venteliste til 10. klasse i kommende skoleår, vil du modtage et brev, hvor du bliver inviteret
til en samtale. I brevet er der også andre vigtige papirer, som du skal medbringe, når du kommer. Hvis du
ikke står på ventelisten, er du velkommen til at henvende dig på kontoret, så du kan blive skrevet op.

Har du spørgsmål vedrørende skolen eller vores 10. klassetilbud er du meget velkommen til at maile os på
kontor@nykfrealskole.dk
Du kan også ringe til os på 54 85 07 94

