
  

Velkommen til Linje 10
Er du i tvivl om din vej i uddannelses-
systemet og kan du bruge et fagligt 
og socialt løft? Så er Linje 10 noget 
for dig.

Det er et springbræt til resten af livet, 
hvor du får et studieforberedende år i 
et godt fællesskab. Du bliver mere af-
klaret om din fremtid i 10. klasse på 
Rønde Skole. 

Linje 10
Rønde Skole

Skoleåret 2020-21



Hvad skal du vælge?

Obligatoriske fag:
Dansk                      8 lektioner
Matematik               5
Engelsk                    4
Morgenbånd            3
Medborgerskab        2
Studie                      2

Linjefag: 
Håndværk/Design    6 lektioner
Kommunikation       6
Idræt og sundhed    6

Tilbudsfag:
Tysk                         4 lektioner
Iværksætteri             2
Fysik/kemi                2
Medier                     2
Musik                       2

I alt lektioner: 32 (34 ved valg 
af tysk) Man SKAL vælge et lin-
jefag. Tilbudsfagene bliver op-
rettet, hvis antallet af elever er 
stort nok.

Tilbudsfag
Tysk: Et prøvefag, som kræver at du tidligere har haft 
tysk, og hvor indsatsen skal være målrettet.

Fysik/kemi: Et prøvefag, hvor indsatsen skal være 
målrettet.

Medier: Undervisningen er dels teoretisk journalistik 
og medielære, og dels arbejde med artikelskrivning, 
storytelling, PR og markedsføring.

Studie: Skal give redskaber til mere udvikling for den 
enkelte elev i engelsk, matematik og dansk. 

Iværksætteri: Er du interesseret i innovation og en-
treprenørskab og fremtidens bud på en mulig vej? Så kan 
du vælge iværksætteri som et fag, der skal give dig en 
forståelse for kreative arbejdsprocesser og idéudvikling.

Hvad er...
Medborgerskab: Her kombineres samfundsfag, 
psykologi og en let indføring i fremtidens parathed som 
voksen med en forståelse for hvad man skal have an-
svar for. Her får du også viden om erhvervsorientering, 
ungdomsuddannelser, personlig udvikling og privat-
økonomi.
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Linjefagene
Du skal vælge et af linjefagene,  som foregår om fredagen i 6 lektioner.

Kommunikation 
Du får mulighed for at styrke din viden om me-
diernes kommunikation, og samtidig udvikle dit 
sprog gennem skriftlig og mundtlig formidling. 
Du skal bl. a. arbejde med skriveteknikker, reto-
rik, interview, portræt, notatteknik og læseteknik. 
Faget foregår i samarbejde med HHX i Rønde.

Idræt og sundhed 
Du skal selvfølgelig bevæge dig, bruge din krop 
og få sved på panden – men du skal også for-
dybe dig i viden om fx kroppens opbygning og 
funktion, træning og styrke samt kost og sund-
hed. Faget foregår både ude og inde, i naturen, 
på ture, i klassen til teori og i hjemkundskab for 
at lave mad

Håndværk/Design
Det handler om design og kreativ anvendelse af 
de fag og områder, du kender som billedkunst, 
sløjd og håndarbejde. Undervisningen indehol-
der både konkrete opgaver, du skal løse, og 
opgaver du stiller dig selv. 

Du får kendskab til forskellige håndværksopga-
ver i forbindelse med byggeri og indsigt i byg-
ningsmateriale, samt valg af værktøj. Du skal 
også overveje dine egne uddannelses- og er-
hvervsmuligheder indenfor faget.



-
Dagbog fra turen til 
Færøerne

”Jeg har lige et ordsprog i tankerne 
som lyder således “Livet udmåles ikke 
efter, hvor mange gange vi trækker 
vejret, men efter de steder og øjeblik-
ke der tager vejret fra os.”Og der må 
jeg sige at Færøerne har overrasket 
positivt.

En sørgelig ting er bare at “Det bedste 
og det skønneste ved en rejse, oplever 
man derhjemme. Dels før, dels bagef-
ter”. Det er nemlig først nu, at det er 
gået op for mig, hvor blåt vandet var, 
hvor grønne og flotte strukturer fjeld-
ene havde og hvor smuk en helhed, 
Færøerne egentlig var!”

Frederik,
Linje 10 - 2018-19

Rønde Skole
Rønde Skole har ca. 500 elever. 
Kontakt os endelig for at høre nærmere: 
Skrejrupvej 1 8410 Rønde 
Tlf: 87535050 (kontor)
Hjemmeside: www.roende-skole.dk 
E-mail: roende-skole@syddjurs.dk

“Et år med gode min-der, nye venner og en masse fede oplevelser. Et rigtig godt spring-bræt til resten af li-vet.”
 Michelle Jensen skoleåret 2013/14


