Ønsker du at afslutte din grundskoleuddannelse med 10. klasse på
Sct. Norberts Skole, kan optagelse derfor ske ved indsendelse af
indmeldelsesskema.
Det er en god ide snarest at reservere en plads!
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Sct. Norberts Skole er en kristen skole på katolsk grundlag.
Skolen er en fuldt udbygget moderne grundskole med godt
530 elever. Vi vægter høj faglighed i alle skolens fag.
Eleverne møder således fagligt kompetente og engagerede
lærere og tydelighed omkring fagets mål.
Desuden vægtes det kreative læringsmiljø højt.

som henholdsvis 1, ½ og 1 ugl. lektion på årsbasis!
Kære elev i 9. klasse
Vi planlægger et aktivt og engageret 10. skoleår på Sct. Norberts
Skole, hvor det faglige indhold bliver styrket. Dit sidste skoleår er
afslutningen på dit grundskoleforløb og samtidig indledningen til
ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at du er indstillet på at
udnytte dine muligheder.
Rent praktisk planlægger vi at få 2 små klasser, der i nogle timer vil
være samlæste og i andre være delt i hold på tværs af klasserne. På
denne måde vil den enkelte elev få den bedste mulighed for at
udvikle egne kompetencer.
Obligatorisk del
Dansk
Matematik
Engelsk
Samfundsfag
Kristendom
Kultur
Årgangstime
Studieforberedelse
Idræt

24 lektioner
6 lektioner
4 lektioner
4 lektioner
3 lektioner
1 lektion
1 lektion
1 lektioner
2 lektioner
2 lektioner

Du skal minimum vælge 27 ugentlige lektioner.
De 24 er obligatoriske.
Det resterende timetal opnår du ved at tilvælge tilbudsfag og/eller
valgfag!
Tilbudsfag
(Du kan tilvælge et eller begge fag!)
Tysk
4
Fysik/kemi
3

Valgfag
Musical
Rytm.samm.
Design
Lektiehjælp

2*
1*
2*
2

De *-markerede valgfag afvikles over et halvt år og tæller derfor kun

Udover de skemalagte timer afholdes fagdage.
Emnerne kunne for eksempel være:
 Sundhedsdag
 Familiespil
 Engelsk jul
Herudover indgår arbejde med obligatorisk selvvalgt opgave og
brobygning.
I brobygningsforløbet får du kendskab til, hvilke krav
ungdomsuddannelserne stiller til kundskaber og færdigheder, og du
vil få en fornemmelse af den enkelte skoles miljø og kultur.
Sammen med vejledningen fra UU-vejlederen og lærerne skulle det
gerne resultere i, at du vælger den rigtige ungdomsuddannelse i
første forsøg.
Og så kommer du i 10. klasse ud at se en masse.
I november tager vi på studietur til Rom, hvor vi vil gå i Cæsars
fodspor på Forum Romanum, besøge Peterskirken, komme i audiens
hos paven og meget andet. Interesserede elever får mulighed for at
overvære en fodboldkamp på det olympiske stadion, hvis der afvikles
kampe under besøget.
Bliver det mon dyrt?
Som katolsk skole har vi valgt at opprioritere dette tilbud. Derfor er
forældrebetalingen for turen sat så lav som kun 2400,- + et beløb til
lommepenge. Resten betales af lejrskolefonden via skolepengene.
Rejsen gennemføres ved mindst 20 tilmeldte elever i 10. klasse!
Hvordan optages man i 10. klasse?
Optagelsen til 10. klasse finder sted hele året.
Det er eftertragtet at gå i 10. klasse på Sct. Norberts Skole, så
klasserne kan hurtigt blive fyldt op.

