Kombi10: Business10 Tech10 SOSU10

Esbjerg Kommunes Studie10, SOSU-Esbjerg og Rybners tilbyder til
sammen 3 erhvervsrettede 10 klasser:
Business10
Tech10
SOSU10
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Kombi10 er et skoleår, hvor du begynder på en uddannelse og samtidig får 10. klasse prøven.
Det hele foregår på den erhvervsskole, du vælger. Enten på Rybners eller på Social- og
Sundhedsskolen Esbjerg.
Business 10, SOSU 10 og Tech 10 er for dig, der er ambitiøs og vil noget med dig selv!
Et år hvor dit faglige niveau styrkes og dine personlige kompetencer udvikles. Et afvekslende skoleår med
emner og projekter, hvor du blive udfordret til at kunne skabe resultater med dine klassekammerater. Du vil
komme til at lære skolefagene dansk, matematik og engelsk i en erhvervsorienteret sammenhæng og få en
fornemmelse af, hvad du kan bruge din viden i den virkelige verden.
Med Business10, SOSU 10 og Tech10 får du både 10 klasse og et grundforløb 1 på en Erhvervsuddannelse.
Busines10, SOSU 10 og Tech10 er ikke afslutningen på folkeskolen, men begyndelsen på din ungdomsuddannelse. Efter 10 klasse har du et godt udgangspunkt for at starte direkte på en erhvervsuddannelse, EUX eller en
gymnasieuddannelse f.eks. HHX, HTX eller HF.
På Rybners og på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg møder du et attraktivt ungdoms- og læringsmiljø med en
mangfoldighed af faglige tilbud.

Business10 -Rybners

Tech10 - Rybners

SOSU 10 –Social- og Sundhedsskolen

10 klasse fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
OSO

10 klasse fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
OSO

10 klasse fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
OSO

EUD grundfag:
Dansk
Virksomhedsøkonomi
Innovation

EUD grundfag:
Dansk E eller C niv
Teknologi
Innovation

EUD Grundfag:
Dansk C
Idræt F
Psykologi F

Der arbejdes i 4 emner over skoleåret: Der arbejdes i 4 emner over skoleåret:
•
•
•
•

Start din egen virksomhed
Innovation og produktudvikling
Modeshow
Nethandel

Fælles for Business10 og Tech10
er at vi flytter undervisningen fra
klasseværelset ud i det virkelige
liv og prøver fagene af i praksis.
Din faglige læring i 10 klasse fagene vil indgå i helheds baserede
emner og projektorienteret. I skoleåret vil vi arbejde målrettet på at
ruste dig og afklare dig til at vælge
den rigtige ungdomsuddannelse
for dig.

•
•
•
•

Min bolig
Metal og teknik
Min virksomhed
Energi og byggeri

Der arbejdes i 4 emner over skoleåret:
•
•
•
•

Intro til Sundhed, omsorg og pædagogik
Sundhed, livsstil og levekår
Det professionelle samarbejde
Aktivitet

På SOSU10 vil fagene indgå i helhedsbaserede emner og projekter. Vi arbejder med emner, hvor mennesket er i
fokus, og det er vigtigt, at du har lyst til
at have en respektfuld kontakt til andre.
I skoleåret vil vi arbejde målrettet på at
ruste og afklare dig til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse for dig.

