10.

klasse

/ 10. klasse Business
10. klasse Business er for dig, der gerne vil vide mere om handel
og markedsføring. Du får styrket dine kompetencer inden for de
væsentligste 10. klasses fag, og du får samtidig kendskab til nye
handels- og businessfag som salg, markedsføring og økonomi. I løbet
af året finder du ud af, om Business er noget for dig, mens du holder
alle muligheder åbne.
10. klasse Business kombinerer en almindelig 10. klasse med
1. del af Grundforløbet på EUD eller EUX Business. Tempoet
er skruet i vejret, for du skal både have 10. klasses fag, tre fag
på C-niveau samt Erhvervsfag som f.eks. salg, markedsføring,
økonomi og kommunikation. Ved at kombinere 10. klasse med 1.
del af Grundforløbet sparer du et halvt år af uddannelsen, hvis du
efterfølgende vælger at læse en EUX Business eller EUD Business.
Du kan selvfølgelig også vælge alle andre ungdomsuddannelser med
vores 10. klasse.
Du starter med et spændende intro-forløb om Business. Herefter er
10. klasse Business bygget op af almindelig undervisning, temaforløb
og erhvervscases. Året byder ligeledes på sportsbegivenheder,
studietur til en europæisk storby samt brobygning til de forskellige
typer ungdomsuddannelser. Det hele krydres med aktiviteter så som
foredrag fra unge iværksættere og ture uden for skolen. Du bliver
en del af vores aktive studiemiljø og kan vælge at deltage i elevråd,
festudvalg, skolefester og meget andet. På den måde lærer du
mange andre unge at kende på tværs af uddannelserne.
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10. KLASSESFAG
/ Dansk D
/ Engelsk D
/ Matematik D
/ Valgfag D
C-FAG (EUX-DELEN)
/ Dansk C
/ Engelsk C
/ Samfundsfag C

Camilla siger:
Jeg valgte denne 10. klasse, specielt
for at udvikle mig i de forskellige
fag, især matematik. Nu har jeg gået
her i et stykke tid, og jeg har ikke
fortrudt en eneste gang. Timerne er så
spændende, og det er fedt med vores
erhvervsfag. Jeg synes, U/NORD er det
bedste valg, hvis man gerne vil have
en 10. klasse med udfordringer og
nye spændende fag

Opbygningen af 10. Klasse Business
10. KL

10. klasses-fag

EUX-fag

• Dansk D
• Engelsk D
• Matematik D
• Valgfag D

10. KLASSE
BUSINESS

• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

1 år

VÆLG UDDANNELSESRETNING

GRUNDFORLØB 2
EUD BUSINESS

1/2 år

GRUNDFORLØB 2

1/2 år

EUX BUSINESS

EUX STUDIEÅR

GYMNASIUM

2-3 år

HHX, HTX, STX, HF

1 år

STUDIEKOMPETENCE

VÆLG RETNING

HOVEDFORLØB

HOVEDFORLØB

OMSORG, SUNDHED OG
PÆDAGOGIK

OMSORG, SUNDHED OG
PÆDAGOGIK

FØDEVARER, JORDBRUG
OG OPLEVELSER

FØDEVARER, JORDBRUG
OG OPLEVELSER

TEKNOLOGI, BYGGERI OG
TRANSPORT

TEKNOLOGI, BYGGERI OG
TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG
FORRETNINGSSERVICE

Kontakt en
studievejleder,
hvis du vil vide mere:
Michael Winkel Fuglsang
mwf@unord.dk
T 61902331
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