


FAGLIG UDVIKLING

PERSONLIG UDVIKLING

SOCIALE KOMPETENCER

Faglig og personlig udvikling
Vi løfter vores elever

På Klostermarksskolen tager vi din udvikling 
seriøst: Vi løfter ofte vores elever flere karak-
terer – og de udvikler sig til større modenhed 
og afklaring i forhold til ungdomsuddannelse.

Det er vigtigt for os, at 10. klasse har et højt 
fagligt niveau, og da man lærer bedre, når 
man har lyst til sine fag, så giver vi mulighed 
for at vælge mellem forskellige interessefag. 

En lang række spændende interessefag

Udover de obligatoriske fag* kan du vælge 
mellem en række spændende interesse- 
fag. Her kan du i 2 moduler om ugen (fredag 
kl. 8-12) vælge interesseområder med tid til 
ekstra fokus og fordybelse. 

Du vil helt sikkert kunne finde noget, der 
interesserer dig. Se de mange muligheder på 
www.klostermarksskolen10.dk 

Skoleåret afsluttes med 10. klasses-prøven

 * Obligatoriske fag er:  
 Dansk, matematik,  

engelsk og tysk  
samt fysik/kemi  

eller historie

KLAR TIL UNGDOMS- 
UDDANNELSE

Se mere på klostermarksskolen10.dk



Høje faglige krav - tilpasset dig

Vi har høje krav, men undervisningen tilpasses 
dit faglige niveau. Til gengæld forventer vi, 
at både du og dine forældre tager din skole-
gang seriøst, at du er aktiv i undervisningen, 
laver lektier og afleverer opgaver til tiden.

Udvikling - i et forpligtende fællesskab

Vores mål er, at du udvikler dig fagligt og 
personligt, så du kan overskue og (kreativt) 
formidle faglige problemstillinger – både 
alene og i klassens forpligtende fællesskab.

Kreativt og intelligent læringsmiljø

For os hænger et højt fagligt niveau tæt 
sammen med lysten til at lære. Derfor er 
vores undervisning fagligt velfunderet – 
og samtidig tilrettelagt, så den tilgodeser 
forskellige læringsmåder og intelligenser.

Gode arbejdsvaner og ansvar

Vi arbejder bl.a. med projektorienteret  
undervisning, hvor du også tilegner dig  
gode arbejdsvaner og lærer at tage ansvar 
for din egen læring.

Se mere på klostermarksskolen10.dk

Kompetent læringsmiljø

Respekt, trivsel og fællesskab

På Klostermarksskolen skal alle klasser 
arbejde med elevernes sociale kompe-
tencer, klassens sociale liv og elevernes 
tryghed. 

Vi kalder det et forpligtende fællesskab, 
og vi ved, at hvis eleverne ikke trives, så 
lærer de ikke noget. 

Derfor tolererer vi heller ikke mobning 
i nogen form!

Daglig “brobygning”

Du kommer til at have det meste af 
undervisningen i vores helt egen etage 
på Aalborg Handelsskole, hvor du deler 
faciliteter og kantine med elever på  
ungdomsuddannelse. Det er brobygning  
hver eneste dag 

I forskellige fagtimer som f.eks. fysik/
kemi går vi den korte tur op til Kloster-
marksskolen, hvor vi har super fine  
nye faciliteter til disse specialfag.



Rejser og arrangementer

Vi har rigtigt gode erfaringer 
med at skabe velfungerende 
klasser, hvor alle føler sig 
godt tilpas - med et forplig-
tende fællesskab og en god 
arbejdsmoral. 

Som led i at skabe et godt 
læringsmiljø bliver under-
visningen krydret med 
udflugter, fællesarrange-
menter, skolefest m.m.  

I begyndelsen af skoleåret 
tager vi som en god start på 
en ryste-sammen-tur til  
Polen - til den gamle kultur- 
by Krakow og til bjergkæden 
Pieniny i det sydlige Polen. 

Uddannelsesvejledning

I løbet af skoleåret vil du opleve, at du 
udvikler dig både fagligt og personligt - 
og at du helt konkret får styrket din egen 
læring og får gode arbejdsvaner. 

Samtidig får du løbende hjælp fra både 
lærere og vejleder fra ungdommens  
uddannelsesvejledning - de hjælper dig 
til at blive langt mere afklaret med,  
hvad dine ønsker og muligheder er  
med hensyn til ungdomsuddannelse.  

Der er også indlagt et obligatorisk 
brobygningsforløb i knap to uger, hvor 
du bl.a. får prøvet at gå på en ungdoms- 
uddannelse. Vi arbejder i perioden helt 
fokuseret med “din” ungdomsuddan-
nelse. 

Hør hvad tidligere elever siger
– og forældre og ansatte...

Skolepenge og tilmelding

Skolepenge og søskende- 
rabatter fremgår af vores  
10. klasse webside: 
klostermarksskolen10.dk 

Du er velkommen til at ringe  
til Klostermarksskolen på  
tlf. 9631 1818 og få mere at  
vide om pladsmulighederne, 
proceduren for indmeldelse 
m.m.

Tilmelding foregår via et vente- 
listesystem på websiden.

Se mere på klostermarksskolen10.dk

Jeg har både fagligt  
og socialt flyttet mig 
meget i 10. klasse...

Se mere på klostermarksskolen10.dk
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