
10. KLASSE
Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole giver fagligt  

overskud, glæde ved at lære, personlig modenhed...



HØJT FAGLIGT NIVEAU  
- ET SOLIDT FODFÆSTE VIDERE...

Man skal ville noget med sig selv for at gå i  
10. klasse på Dyhrs Skole. Til gengæld garanterer 
vi et højt fagligt niveau og et personligt fokus,  
der giver solidt fodfæste og den bedste indgang  
til gymnasiet og andre ungdomsuddannelser. 

Vi har som skole høje ambitioner, og det er en del 
af vores vision at være de bedste til at få hver en-
kelt elev længst muligt i uddannelse og dannelse. 
Derfor er undervisningen målrettet hver enkelt 
elev, så alle får et godt udbytte.



På Dyhrs Skole har vi valgt at have klar fokus 
på faglighed og kvalitet i undervisningen. Faglig 
udvikling for den enkelte elev er kernen i vores 
historiske DNA; det er det kompas, skolen styrer 
efter i dagligdagen.

Det er vores erklærede målsætning, at hver enkelt 
elev skal udvikle egne evner og interesser bedst 
muligt - og bringes længst muligt i uddannelse.  
Et godt socialt miljø på skolen samt et tæt og 
forpligtende forældresamarbejde skaber de trygge 
rammer, som undervisningen tager sit afsæt i. 

Glæden ved at lære! Viljen til at fordybe sig!  
For os er det to vigtige elementer for høj kvalitet 
i undervisningen. Vores elever er ikke kun på en 
faglig “rejse”, men oplever i høj grad også en  
personlig udvikling.

Eleverne lærer at forholde sig til metoder og hold-
ninger. De lærer at (turde) kommunikere deres  
viden og egne meninger. De lærer samarbejdets 
kunst - og bliver i samme proces langt mere 
selvstændige. De opnår selvindsigt og respekt for 
andres meninger og mod.

Faglig og personlig udvikling



“Livsduelig” i et dynamisk samfund

Vores fokus på både faglig og personlig udvikling 
giver meget mere end bare studieegnede elever.
Den faglige udvikling giver eleverne både viden 
og studieteknik. Den personlige udvikling tilføjer 
selvindsigt, sociale kompetencer og “udsyn” - 
vigtige egenskaber i en stadig mere globaliseret 
og dynamisk verden. 

Som en god sidegevinst opbygger eleverne  
i undervisningsforløbet mental “råstyrke” og 
“livsduelighed”. Vi lærer vore elever ikke at give 
op ved den første modstand, de møder. 

Eleverne tager f.eks. på studierejse til en storby i Europa. I begyndelsen af året er der introdag bl.a. med kanotur 
med overnatning. Også i foråret er der en tur med overnatning, og henover året er der uddannelsesmesse, virk-
somhedsbesøg, uddannelsesvejledning og et gymnasialt brobygningsforløb.

Udover det faglige løft vil eleverne 
lære arbejdsvaner, studieteknikker  
og metoder, som kommer dem til 
stor gavn på videre uddannelser.



Bliv helt klar
til den nye åbne verden 
og uddannelse for livet

I 10. klasse på Dyhrs Skole giver engagerede 
og kompetente lærere en levende under-
visning. Derudover vil der være en række 
andre tiltag og arrangementer:

 Studierejse til en storby i Europa 
 “Introtur” - med kanotur og overnatning 
 Forårstur med overnatning 
 Uddannelsesmesse 
 Virksomhedsbesøg 
 Uddannelsesvejledning 
 Gymnasialt brobygningsforløb

Den daglige undervisning består af kompe-
tencegivende fag som dansk, matematik, 
engelsk, tysk, fysik/kemi, samfund/kultur 
samt idræt med også anatomi og fysiologi. 

Der er max. 24 elever i hver klasse, og med 
henblik på at aflægge 10. klasseprøven FP10 
undervises der 35 lektioner om ugen, heraf 
nogle som delelektioner. 

Da vi har høje faglige ambitioner er det måske 
på sin plads at nævne, at folkeskolens slutmål 
er vores mindstemål.

Eleverne tager f.eks. på studierejse til en storby i Europa. I begyndelsen af året er der introdag bl.a. med kanotur 
med overnatning. Også i foråret er der en tur med overnatning, og henover året er der uddannelsesmesse, virk-
somhedsbesøg, uddannelsesvejledning og et gymnasialt brobygningsforløb.



GENSIDIGE FORVENTNINGER

Kort fortalt kan man som elev/forældre forvente 
et højt fagligt niveau; at vi anvender kvalificerede 
og linjefagsuddannede lærere; faste retningslinjer 
og traditioner; konstruktiv kommunikation på et 
højt niveau, bl.a. via møder og forældreintra.

Omvendt forventer vi et tæt samarbejde mellem 
skole og elev/forældre,  at eleverne passer deres 
skolearbejde, møder til tiden, er velforberedte og 
undervisningsparate - og iøvrigt deltager aktivt på 
en ansvarlig og positiv måde i skoledagen.

Læs uddybende på dyhrs-skole.dk



Traditioner, trivsel - og din fremtid
På Dyhrs Skole holder vi gode traditioner og værdier 
levende - som en naturlig del af skolens historie 
og identitet. Vi ved også, at traditioner og gode 
værdier er med til at give eleverne fast grund  
under fødderne i en ellers turbulent verden.

“Det forpligtende fællesskab” er en af vores grund- 
værdier. Det betyder bl.a., at alle er ansvarlige 
for, at man værner både om hinanden og skolens 
værdier. Det forpligtende fællesskab er grundlaget 
for god trivsel og et trygt og godt læringsmiljø. 

“Ordentlighed” er en anden af vores grundværdier.  
Vi omgås hinanden med naturlig respekt og  
ansvarlighed. Vi kan stole på hinanden, og vi står 
ved det, vi tror på. Det er dannelseselementer, der 
skaber gode relationer, tillid og et trygt skolemiljø.

Hvis du er interesseret i at vide mere eller at  
blive optaget i 10. klasse, er du velkommen til  
at kontakte kontoret eller tilmelde dig skolens  
venteliste på dyhrs-skole.dk.

Læs hvad tidligere elever 
siger på dyhrs-skole.dk



Dyhrs Skole 
Sct Mikkelsgade 1 
DK-4200 Slagelse 
Tlf. 58 52 06 55 

E-mail: kontor@dyhrs-skole.dk
www. dyhrs-skole.dk 

facebook.com/dyhrsskole.dk

Du bliver løftet fagligt og personligt, 

så du er helt klar til gymnasiet eller 

den ønskede ungdomsuddannelse.  

Samtidig bliver du en del af et for- 

pligtende fællesskab, hvor traditioner  

og glæde i dagligdagen danner et  

godt afsæt for høj kvalitet og  

ordentlighed - både i undervisningen 

og i den måde, vi omgås hinanden.  

Dyhrs Skoles 5 grundværdier:

 Kvalitet

 Ordentlighed

 Forpligtende fællesskab

 Traditioner

 Glæde
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