EUD10 RANDERS

Erhvervsrettet 10 kl.

EUD10 er et 10. klassesforløb, hvor der arbejdes
med kendskab til erhvervsuddannelserne,
personlig udvikling og fællesskab. Vi er fysisk
placeret på ungdomsuddannelserne i Randers
og du kommer til at indgå et ungdomsmiljø.

Grundfag

Opbygning
Skoleforløbet varer sammenlagt 40 uger og starter i august
og slutter med eksamen i juni. Uddannelsen indeholder 30-40
erhvervsdage samt mulighed for praktik.

EUD10 udvikler hele tiden nye valgfag efter elevernes ønsker.
Der tilbydes altid tysk og fysik/kemi. Eksempler på valgfag:
E-sport, madlavning, spansk for begyndere, teater, kreativitet,
musik, film, fodbold, idræt osv.

Erhvervsdage

Fællestimer

En fast hverdag i første halvår samt 3 sammenhængende uger
i januar/februar er sat af til erhvervsdage. På erhvervsdagene
har du mulighed for at fordybe dig i de forskellige erhversuddannelser. Du vælger 2 områder indenfor: BYG, TEK, STIL,
MAD, SOSU, PAU og Business.

Vi har løbende fællestimer hvor der arbejdes med fælles temaer
såsom erhvervsvejledning, politik og samfund, personlig
udvikling og kammeratskab. Eleverne på EUD10 kommer typisk
fra mange forskellige grundskoler og der arbejdes systematisk
med trivsel og det gode skoleforløb.

Du kommer til at møde faglærer og arbejde med konkrete
opgaver fra erhvervsuddannelserne. Dette hjælper dig hen mod
et endelig uddannelsesvalg.

Pædagogik og didaktik

Eksamen
10. klasse afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen i dansk,
engelsk og matematik. Såfremt du har haft tysk eller fysik/
kemi som valgfag afsluttes dette også.

Dansk, engelsk og matematik undervisningen opbygges i hold
efter faglige niveau. Den faglige indplacering vurderes løbende
så man hele tiden undervises på det korrekte niveau.

Valgfag

EUD10s pædagogik og didaktik er udarbejdet ud fra Tradiums
pædagogiske hjul, kan ses på tradium.dk. Vi arbejder hele tiden
med at udvikle tilbuddet. Grundtanker med EUD10 er at klæde
eleverne på til en ungdomsuddannelse via en nem overgang,
personlig udvikling og faglig forståelse. Vi har nul tolerance
overfor mobning.

Rejser
Der undervises 30 lektioner om ugen. Startende kl 08.30
og slut kl 13.50 skemaet er opdelt i
• Erhvervstimer/dage
• Grundfag
• Valgfag
• Fællestimer
Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

EUD10 har en obligatorisk studietur om året, hvor vi rejser til
en europæisk hovedstad og fordyber os i et relevant emne.
Desuden tilbydes der et 2 ugers forløb på en erhvervsskole i
udlandet for elever der ønsker dette.
281019

Skoledagen

