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FaglighedProblem- 
løsning

Kære elev i 9. klasse
Du skal snart træffe beslutning om, hvor du skal gå i skole 
næste år. Vi har nu flere år haft stor succes med at kunne 
udbyde 10. klasse med i alt 40 elever på skolen. Her kan du 
læse om, hvad vi tilbyder dig på Sankt Annæ Skole.

Hvad får du ud af det?

Du udfordrer dig selv og rykker dine 
grænser.

Du forbedrer dig i alle fag.

Du opnår større faglig og social tillid 
 uanset dit udgangspunkt

Individuel brobygning til ungdoms
uddannelser.

Hvad handler det om?

Dit engagement og din arbejdsindsats. 

Faglige og fysiske udfordringer.

Vejledning til at træffe valg for din fremtid.

Henrik Korinth,  
viceskoleleder og  
ansvarlig for 10. klasse.

SamarbejdeSelvstændighed



Du kan forvente

Et introforløb i starten af skoleåret.

Planlægning og gennemførelse af ”gamle elevers træf”, 
 gallafest, årsplaner, elevsamtaler, studievejledning.

Kontaktlærerordning: Du vil hele skoleåret være tilknyttet en 
kontaktlærer. Dette er et forpligtende samarbejde, hvor den 
løbende og ærlige dialog skal være med til, at du opnår dine 
mål med dette skoleår.

Personlig udvikling i et forpligtende fællesskab



Studietur til Uhrehøj i Nordjylland

Prøver i 10. klasse
I 10. klasse har du mulighed for at indstille dig til følgende prøver, 
når du har fulgt undervisningen i disse fag:

Mundtlig 10. klasses prøve i hvert af fagene dansk, matematik, 
tysk, engelsk og fysik.

Skriftlig 10. klasses prøve i hvert af fagene dansk, matematik, 
engelsk og tysk.

Ved at kombinere disse prøvemuligheder kan du sammensætte 
et prøveforløb, der passer til din uddannelsesplan og den under
visning, du har modtaget i 10. klasse.

Du kan vælge at indstille dig til alle prøver eller nogle af prøverne. 
Ligeledes kan du vælge at kombinere niveauet i fag, hvor der 
både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

Året i 10. på Sankt Annæ

Studietur til Uhrehøje  
i Nordjylland 
Turen står på træklatring, rapelling,   
mountainbike, havkajak og meget mere  
– en udfordrende tur, hvor du bliver rystet  
godt sammen med dine klasse
kammerater.

Uhrehøje er et super dejligt sted med 
 top proffesionelle instruktører, der er  
vant til at arbejde med teambuilding  
med både skoleelever og i store  
virksomheder



Vigtige informationer
Ved optagelse betales der 3500 kr. til 
studie turen og introforløbet.

Skolepenge: Der betales 2100 kr. pr 
måned i 10 måneder.

Dette dækker udoverskolegangen: Frugt 
to gange om ugen, ture ud af huset, 
idrætsaktiviteter, løbeshirts mv

Obligatoriske fag
Dansk Matematik
Idræt Brobygning
Engelsk Samfundsfag

Tematimer
Bruges til temaforløb bl.a. morgenløb to 
gange om ugen, introduktion i første
hjælp, planlægning af klassens arrange
menter samt klassesamtaler.

Tilbudsfag
Tysk
Fysik

Lektiecafe
Som udgangspunkt er dette et tilbud. 
Dog indgår vi ofte forpligtende aftaler 
mellem skole og hjem i.f.t. lektiecafe og 
har rigtig gode erfaringer med dette.

Optagelsessamtaler
Uge 5, 6 og 8

Vi er glade for at 
løbe i idræt

–Sofus og Frederik,  
tidligere elever

Vi laver rigtig mange 
fede ting i idræt

–Amalie, Viktor og  Alfred, 
tidligere elever

 ”

 ”

Vigtige informationer

Det var en rigtig god 
studietur, hvor man 
virkelig fik flyttet 
nogle grænser

– Sara, nuværende elev

Jeg synes virkelig,  
at sammenholdet  
er godt

– Lauritz, nuværende  elev

 ”

 ”



Kontaktlærerordning
Hver kontaktlærer har ca. 78 elever. Den første måned har du 
samtaler med din kontaktlærer en gang om ugen. Vi har erfaring 
med at det er godt givet ud, så alle får en god start på 10. skoleår, 
så det bliver et år, hvor du udvikler dig fagligt og menneskeligt. 
Herefter er der samtaler ca. en gang om måneden

Anders Skov
Kontaktlærer og 
underviser i dansk 
og sammenfag.

Alberte Albeck
Underviser i løb.

Nils Olsen
Kontaktlærer 
og  underviser i 
 matematik og fysik.

Jon Pold Christensen
Kontaktlærer og 
underviser i engelsk  
og naturfag.

Martin Dal
Kontaktlærer og 
underviser i  idræt 
og løb.

Signe Kjærgaard Møller
Kontaktlærer og underviser 
i tysk

Undervisere og kontaktlærere



Indmeldelsesblanket til Sankt Annæ Skole

Undertegnede ansøger hermed om at blive elev i 10. klasse 
på Sankt Annæ skole i skoleåret 2022-2023

Elevens navn:

Adresse:

Postnummer:

Dato:

Hermed er eleven sikret pladsen.

Telefon elev:

Elevunderskrift:

Tysk: (10. klasses prøve)

E-mail elev:

Forældreunderskrift:

Naturfag: (10. klasses prøve)

Foruden de obligatoriske fag (dansk, engelsk, samfundsfag, idræt og tematimer) 

ønskes følgende tilbudsfag:

For at kunne gå i 10. klasse næste år kræves det, at du er indstillet på at leve op til de krav og 

forventninger, der er beskrevet i materialet om 10. klasse. Desuden forventer skolen, at du yder 

en aktiv indsats efter bedste evne hele skoleåret.

Optagelsessamtalerne vil finde sted fra uge 5 og vil ske i den rækkefølge, ansøgningerne 

modtages. Samtalerne fortsætter så længe, der er ledige pladser.

Hvis eleven tilbydes en plads i 10. klasse og tager imod denne, betales der 3500 kr. i depositum 

til studieturen og introforløbet

E-mail forældre:

Telefon Forældre:

By:

CPR-nr:



Udover foranstående oplysninger anføres her ca. en halv A4-sides 
motivering for at søge 10.klasse på Sankt Annæ Skole


