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ET VALG for LIVET

kompetencer og  
læring for livet
Hemmeligheden bag et succesfuldt år i 10. klasse handler om  
målrettet undervisning, spændende projekter, nærværende  
lærere, studieture, solid uddannelsesvejledning og nye venner 
for livet. Som en rød tråd gennem hele forløbet fokuserer vi  
på en række livskompetencer, som vil styrke den enkelte i de  
mange udfordringer der venter forude. Med andre ord er det 
også opskriften på et fantastisk år i Skt. Josefs Skoles 10. klasse.

Undervisningen i 10. klasse på Skt. Josefs 
Skole er rettet mod, at alle elever skal 
afslutte de obligatoriske fag: dansk,  
matematik, engelsk og tysk/fransk – med 
de skriftlige og mundtlige prøver (FP10).  
I 10. klasse på Skt. Josefs Skole er det 
obligatorisk at gå til de afsluttende prøver.   

Skt. Josefs Skoles tydelige værdigrundlag 
er et godt afsæt til elevernes dannelse 
og evne til at træffe etisk funderede valg 
nu og videre i livet. Derfor kan den faglige 
udvikling ikke stå alene. Eleverne skal ud- 
vikle sig personligt og socialt, så de bl.a. 
bliver klar til deres ungdomsuddannelse. 

Vi mener, at andre kompetencer end de 
klassisk faglige også er vigtige. I 10. klasse 
på Skt. Josefs Skole kalder vi dem for 
”Livskompetencer” eller ”Skills for Life”. 

10. KLASSE - PÅ DIT NIVEAU
Grundfagene i 10. klasse er dansk,  
matematik, engelsk, religion samt tilbuds- 
fagene tysk og fransk. Fransk bliver dog 
kun oprettet, hvis der er nok tilmeldte. 
Ved skoleårets start tester vi dig i dansk, 

matematik, engelsk og tysk, så du bliver 
undervist på det niveau, der både støtter 
og udfordrer dig bedst. 

CAMBRIDGE-INspireret ENGELSK
Det højeste niveau i engelsk kalder vi 
”Cambridge-niveauet”. Elever, der er  
interesseret i Cambridge-niveauet, kan 
allerede ved tilmeldingen angive dette 
og møder herefter til en indmeldelses-
samtale. ”Cambridge-niveauet” er et godt 
tilbud til de elever, der gerne vil udvikle 
dette og fordybe sig i engelsk. Undervis-
ningen varetages af internationale lærere 
og inkluderer et sprogskoleophold i 
England. Der vil også være en række 
tematiske forløb på engelsk i andre fag.

Om Skt. Josefs Skole
Skt. Josefs Skole er en traditionsrig og 
udviklingsorienteret privatskole med  
omkring 1.000 elever fra 0. til 10. klasse. 
Skolen har siden 1904 ligget i hjertet af 
Roskilde og hviler på et katolsk-kristent 
værdigrundlag. I 2012 åbnede skolen en 
international afdeling, der er certificeret  
af Cambridge International Schools.
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Vi er klar. Er du?
SKILLS FOR LIFE
er kompetencefagene, der dækker over 
de særlige egenskaber og kompetencer, 
der tager udgangspunkt i ”21st Century 
Learning Skills”. Vi fokuserer bl.a. på 
livsduelighed, sociale kompetencer og 
samfundsforståelse. Skills er obligatorisk 
og lægges som en række forløb i løbet af 
10. klasseåret. 

1. Kollaboration
2. Problemløsning og innovation
3. Videnskonstruktion
4. Kompetent kommunikation
5. Selvevaluering
6. IT og læring

EKSEMPLER PÅ SKILLS
Digital dannelse: Med livet i baglommen: 
om en opvækst i en ’allways on’ kultur.

Kropslig dannelse (physical literacy):
·  Hvordan opnår og vedligeholder jeg mit 
psykiske, fysiske og mentale velvære.

· Førstehjælp og hjælp til selvhjælp

Carrier Guidance: OSO (Obligatorisk 
Selvvalgt Opgave), virksomhedspraktik 
og forudsætninger. 

Almen sprogforståelse: 
Sproglig bevidsthed på tværs af sprog 
kombineret med fysisk aktivitet.

Public speaking: Bevar selvsikkerhed  
og troværdighed foran en stor forsamling.

Demokrati & samfund: Demokratisk  
dannelse og politik.

Individ og samfund: Fokus på bl.a.  
privatøkonomi, rettigheder og pligter  
som borger i samfundet.

Kultur og kreativitet: Udfold din egen 
kreative side samtidig med, at du snuser  
til kulturel dannelse.

Intro-tur og studierejse
Året begynder med en introtur, som vi 
bruger til at prøve grænser af og lære 
hinanden at kende. Ved skoleårets  
slutning samler vi kræfter til de obliga-
toriske afgangsprøver ved at tage på 
studietur til et spændende land.

FIT FOR LIFE
”Fit for life” er en obligatorisk del af  
skemaet, hvor der fokuseres på  
fysisk bevægelse og sund livsstil.

RELIGION
Både kristendom, andre religioner og 
filosofiske temaer er indholdet i kultur- 
faget religion. Vi vil også jævnligt mødes 
til morgensang, hvor en af skolepræsterne 
vil holde et oplæg over et aktuelt tema.   

COACHING
Alle elever tilknyttes en 10. klasselærer, 
som vil være din coach gennem hele 
forløbet og rådgive og vejlede om din 
skolegang, personlige forhold og andre 
ting, du måtte have på hjerte. 

REFLEKSION 
Der fokuseres også på evnen til at fordybe 
sig samt til at reflektere over løsningen af 
opgaverne.

UGENS Lektioner

Fag  Antal lektioner
Dansk  5
Matematik  5
Engelsk  5
Skills  6
Tysk/Fransk  4
Fit For Life  4
Religion  1
Refleksion  2
Coaching  2
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