Du skal til at træffe beslutning om,
hvor du skal gå i skole til næste år.
Her kan du læse, hvad vi tilbyder
dig på Sankt Annæ Skole.
Skt. Annæ Skole
2300 København S
Otto Ruds Vej 7

Målet for dit 10. skoleår:


Selvstændighed – Samarbejde –

Tlf.nr.: 32 58 05 35
E-mail:
info@sktannaeskole.dk

Problemløsning – Faglighed

Hvad får du ud af det?

Du kan forvente:




Et introforløb i starten af skoleåret.
Efter introforløbet vil du blive tildelt din
klasse
Planlægning og gennemførelse af
”Gamle elevers træf”, Gallafest,
årsplaner, elevsamtaler,
studievejledning



Studie-/Adventur til Sverige.

Vi lægger vægt på et trygt og socialt læringsmiljø,
hvor:




Du udfordrer dig selv og rykker dine grænser
Du forbedrer dig i alle fag
Du opnår større faglig og social selvtillid

Hvad handler det om?






Dit engagement og din arbejdsindsats
Faglige udfordringer
Fysiske udfordringer
Vejledning til at træffe valg for din fremtid
Individuel brobygning

Hvad forventer vi:
For at du kan gennemføre en 10.
klasse, er der dels nogle officielle
krav, du skal indfri, dels nogle
forventninger vi har til dig.
Du bør derfor gøre op med dig selv,
om du kan og vil leve op til følgende:







Du tør udfordre dig selv
Du er engageret
Du deltager aktivt i undervisningen
Du laver lektier
Du møder til tiden
Du medbringer egen bærbar PC

Obligatorisk:
 Dansk
 Engelsk
 Idræt

Matematik
Samfundsfag
Brobygning

Tematimer:
Bruges til temaforløb fx morgenløb 2 gange om ugen ,
introduktion i førstehjælp m.m., planlægning af
klassens arrangementer samt klassesamtaler.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave:
Du skal udarbejde en OSO-opgave, der har
sammenhæng med din uddannelsesplan. Vi følger
Undervisningsministeriets formålsparagraffer.

Uddannelsesplan:
Du skal i samarbejde med dine forældre, UUvejlederen
og
dine
lærere
udarbejde
en
uddannelsesplan for dit senere uddannelsesforløb.

Prøver:

Udgifter:

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

Skolepengene er 1600 kr. pr. måneden.
Dette dækker udover skolegangen; frugt to
gange om ugen, ture ud af huset, løbetshirt. Herudover skal der betales 2800 kr. til
studieturen.

Mundtlig 10.-klasse prøveniveau i hvert af
fagene dansk, matematik, tysk, engelsk,
fransk og fysik/ kemi.
Skriftlig 10.-klasse prøveniveau i hvert af
fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og
fransk.
Folkeskolens afgangsprøveniveau i de
bundne prøvefag mundtlig og skriftlig
dansk, skriftlig matematik, mundtlig
engelsk og mundtlig fysik/kemi.
Mundtlig prøve i samfundsfag.
Ved at kombinere disse prøvemuligheder
kan du sammensætte et prøveforløb, der
passer til din uddannelsesplan og den
undervisning, 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.

Tilbudsfag:
 Tysk
 Fransk
 Fysik og kemi

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

Sankt Annæ Skole
Undertegnede ansøger hermed om at blive elev i 10. klasse på
Sankt Annæ Skole i skoleåret 2015 / 2016

Elevens navn:

_____________________________________________________

Adresse:

Vej: _________________________________________________
Postnr.: _________ By: ________________________________

Tlf.nr.:

________________________

Mobil: ____________________

E-mail:

_____________________________________________________

Foruden de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og tematimer) ønskes følgende
tilbudsfag:

TYSK

______

( 10. klasse – prøve )

FRANSK

______

( 10. klasse – prøve )

FYSIK – KEMI

______

( 10. klasse – prøve )

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 forsætter så længe, der er ledige pladser.
Hvis eleven tilbydes en plads i 10.klasse og tager imod denne, indbetales der i denne forbindelse
2200 kr. i depositum til lejrskolen. Hermed er eleven sikret pladsen.

Dato: ____________________________

Elevunderskrift _____________________

Forældreunderskrift __________________

Denne ansøgning sendes til / afleveres på skolens kontor.
Skt. Annæ Skole
Otto Ruds Vej 7
2300 København S
E-mail: info@sktannaeskole.dk
tlf. 3258 0535

Udover foranstående oplysninger anføres her en halv A4 sides motivering for at søge 10. kl. på Skt. Annæ
Skole:

