
10. KLASSE 
ØHAVSSKOLEN

NEXT STOP - UNGDOMSUDDANNELSERNE

Øhavsskolen er et tilbud til dig der:

- ønsker  at  bl ive afk laret  m ed et  

f rem t idigt  uddannelsesvalg

- drøm m er  om  få nye venner   i  et  

forpligt ende fællesskab

- føle at  din st em m e bliver  hør t  

- længes ef t er  en m asse gode 

oplevelser , både i og uden for  

Danm ark

Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Vi handler tolerant i 
ansvarsfulde og forpligtende fællesskaber med rum til mangfoldige 
meninger og holdninger og stiller krav om, at den enkelte ser det som 
sit ansvar at være medvirkende til at skabe et godt og trygt 
læringsmiljø, hvor man tør udfordre sig selv og hinanden til at ?stå 
på tæer? og skabe progression, så alle elever bliver så dygtige som de 
kan. 

I 10. klasse betyder det, at vi i vores studiemiljø tager 
udgangspunkt i de tre nøgleord: faglighed, ansvarlighed og gode 
studievaner. 

Vi tilbyder et skoleår, som bygger på gensidig tillid, trivsel og 
respekt, og sammen forbereder vi dig til ungdomsuddannelserne 
ved at arbejde med dine faglige og sociale kompetencer. 

Vi lægger stor vægt på, at du er indstillet på at møde andre med 
en nysgerrig åbenhed, da  vi  i 10. klasse anser forskellighed som 
en fælles styrke.
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Som en nyhed har vi to skolerejser i 10. 
klasse.

Vi rejser på st udiet ur  til en st orby i 
efteråret, og vi rejser på sk it ur  i foråret. 

Der er en egenbetaling på turene, men 
denne er yderst rimelig og dækker 
transport, overnatning og de fleste 
måltider og aktiviter. Prisen er for de to 
rejser 2000kr  + m ad (75kr /dag) + 
forsik r ing for hver af rejserne.

Lommepenge bestemmer I selv.

Vi er fleksible mht. betaling af 
skolerejsen, og du kan både vælge at 
betale alle pengene af en eller to gange, 
eller du kan vælge en fast 
afdragsordning, hvor alle pengene er 
betalt efter vinterferien.   

Hvis du ikke kan, eller ønsker at deltage i 
skolerejsen, skal du i praktik eller 
arbejde med skolerelaterede opgaver. 

ST UDI ET URE
En dag om ugen er der linjedag. De to 
linjer hedder X-lin jen  og EUD.

X-lin jen: I et tæt samarbejde med 
Faaborg Gymnasium har vi lavet 
X-linjen. Her arbejder vi frem mod en 
god overgang til de videregående 
ungdomsuddannelser efter 10. Klasse.  

På X-linjen får du en præsentation af 
alle de fag du møder på gymnasiet.  

EUD-lin jen : I samarbejde med 
erhvevsuddannelserne tager vi hver 
onsdag til Svendborg og møder alle de 
forskellige erhvervslinjer de kan tilbyde:  
FOOD, SOSU, Tech, Dalum 
Landbrugsskole og Business. Her får du 
lov til at bruge hænder og hoved i skøn 
sammenblanding, da dagene er over 
90% praktiske. 

 

DE T O LIN JER


