EUD10
10. klasse linjen EUD 10 er for dig, der gerne vil hæve dit
karakterniveau. Du har måske lyst til at starte på en
erhvervsuddannelse, men mangler karakteren 2 i dansk og
matematik.

Den første tid på EUD10
Næstved
I starten af 10. klasse bliver du introduceret for alle linjer og får
konkret og personlig studievejledning. Efter 2 uger skal du
vælge din endelige linje.
Ringsted
Inden du starter, afholder vi en samtale med dig, så vi finder
den retning og de fag, som passer bedst til dig og dine ønsker.

Hverdag på EUD10
10. klasse på ZBC giver dig et break fra folkeskolen som du
kender den. ZBC er en moderne uddannelsesinstitution, hvor
det faglige miljø er i fokus og uddannelsesmiljøet matcher
behovene for varieret undervisning. Alle tre 10. klasses-linjer
har et selvstændigt, socialt uddannelsesmiljø.
En del af livet på ungdomsuddannelserne er også studieture,
introture og fester. Det kommer du også til at opleve i dit 10.
klasse år. Studieturen går til en europæisk storby.

Varighed:
1 år
Studiested:
Næstved & Ringsted
Adgangskrav:
Afsluttet 9. klasse
Ansøgningsfrist:
Før 1. marts: Via
optagelse.dk. Efter 1.
marts: Kontakt en
studievejleder.
Startdato:
August
Kontakt
Ringsted: Sanne Hulbæk.
Telefon: 4199 1001. E-mail:
sahg@zbc.dk
Næstved: Ditte Maria
Aagaard. Telefon: 4172
1329. E-mail:
dmaa@zbc.dk
Vejleder:
Ditte Maria Aagaard
Ring:
4172 1329
E-mail:
dmaa@zbc.dk

Fag og valgfag på EUD10
Det faglige fokus er forskelligt, alt efter hvilken linje du vælger.
Fælles er, at du bliver styrket i de almene fag og har mulighed
for at vælge mellem en masse valgfag, der interesserer dig.
Valgfag i Næstved
Idræt
Iværksætter
Madværksted
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zbc.dk

EUD10
Naturfag
Produktudvikling og formgivning
Samfundsfag
Serviceværksted
Teknologi og kommunikation
Gamedesign
Valgfag i Ringsted
Innovation & lværksætteri
Sundhed & Velfærdsteknologi
Data/IT
Byggeri & Produktion
Food & Servicering
Auto
Produktudvikling og formgivning
Urmager
Sport & Adventure
Kreativt fag
Samfund & kultur
Tysk
Fysik/Kemi
Samfundsfag

Passer du ind på EUD10?
Det får du
Vores mål er, at du bliver bedre. Både personligt og fagligt, og
at du får et fantastisk år – så du efter 10. klasse er helt klar til
nye udfordringer.
Det skal du give
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Der er ingen der siger, at du skal gå i 10. klasse – det skal du
vælge, og det skal du have lyst til. Det betyder, at du
selvfølgelig møder op til din undervisning, deltager aktivt i
timerne, laver dine lektier og byder ind med dig selv 100 % i
forhold til det sociale fællesskab.
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