LINJE 10
Rønde Skole

Velkommen til Linje 10
Er du i tvivl om din vej i uddannelsessystemet 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 afklaret om din fremtid
i 10. klasse på Rønde Skole.

Hvad skal du vælge?
Obligatoriske fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
Morgenbånd
Samfund
Studie

8 lektioner
5
4
3
2
2

Linjefag:
Håndværk/designværksted
6 lektioner
Ideværksted
6
Sundhedsværksted 6

Studie:

Tilbudsfag:
Tysk
Fysik/kemi

4 lektioner
2

I alt lektioner: 30 lektioner – 32
lektioner, hvis man vælger fysik/
kemi. 34, hvis man vælger tysk.
Man SKAL vælge et linjefag. Tilbudsfagene bliver oprettet, hvis
antallet af elever er stort nok.
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Hvad er...
Skal give redskaber til mere udvikling
for den enkelte elev i engelsk, matematik og dansk.
Eleven skal her lære at studere, tage ansvar, arbejde
med lektier, og have muligheden for at arbejde selvstændigt og i grupper omkring opgaveløsninger.

Samfund:

Her kombineres samfundsfag, psykologi og en let indføring i fremtidens parathed
som voksen med en forståelse for, hvad man skal
have ansvar for. Her får du også viden om erhvervsorientering, ungdomsuddannelser, personlig udvikling og privatøkonomi. Desuden vil der også være
emner som iværksætteri, mindfulness og virksomhedsøkonomi.

Tilbudsfag

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

Fysik/kemi:
være målrettet.

Et prøvefag, hvor indsatsen skal

Linjefagene
Du skal vælge et af linjefagene, som foregår om fredagen i seks lektioner.

Ideværksted

I ideværkstedet handler det om at få gode ideer
og føre dem ud i virkeligheden. Der er højt til
loftet og masser af mulighed for at være kreativ
og innovativ. Der arbejdes projektorienteret og
målrettet mod at skabe ”noget” konkret ud fra
den gode ide.
Der vil også være fokus på kommunikationsformer og sprog, så du eksempelvis kan blive
bedre til at planlægge og fremlægge.
Der samarbejdes med HHX i Rønde, hvor du på
udvalgte dage får mulighed for at prøve undervisningen på HHX-uddannelsen.

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

Sundhedsværksted

Du får kendskab til forskellige håndværksopgaver i forbindelse med byggeri og indsigt i
bygningsmateriale, samt valg af værktøj. Du
skal også overveje dine egne uddannelses- og
erhvervsmuligheder indenfor faget.

Du skal selvfølgelig bevæge dig, bruge din
krop og få sved på panden – men skal også
fordybe dig i viden om fx kroppens opbygning
og funktion, træning og styrke samt kost og
sundhed. Der vil være en del fysiske aktiviteter,
hvor du skal møde op og være parat til at blive
udfordret på grænsen af din ydeevne.
Du skal vise dig som en teamspiller og et positivt islæt for at tilføre energi til holdets indsats. Vi kommer omkring discipliner som bl. a.
mountainbike, klatring, kajak, standuppaddle,
orienteringsløb, friluftsliv, løb, spring og kast,
boldspil, mindfulness og yoga, sund gourmetmad, styrke og intervaltræning.

-

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 øjeblikke 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 bagefter”. Det er nemlig først nu, at det er
gået op for mig, hvor blåt vandet var,
hvor grønne og flotte strukturer fjeldene havde og hvor smuk en helhed,
Færøerne egentlig var!”
Frederik,
Linje 10 - 2018-19

“E t år med
gode minder, nye ve
nner og en
masse fede
oplevelser.
E t rigtig go
dt springbræt til rest
en af livet.”
Michelle Jen
sen
skoleåret 2
013/14

Rønde Skole
Rønde Skole har ca. 520 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

