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Sådan tilmelder du dig: 
I løbet af januar/februar 2019 skal du udfylde 

ansøgningsskema i optagelse.dk, 

som du underskriver sammen 

med dine forældre. Ved udfyldelsen skal du 

huske at angive dit linjevalg på Xclass.

Elevråd: 
På Xclass har vi naturligvis et elevråd. 

Det består af repræsentanter fra hver klasse. 

Vi forventer at alle elever tager et seriøst og 

positivt medansvar for skolens virke.

Skolerejse: 
Skolerejserne er tilrettelagt som en del 

af skolens årsplan. Skolerejserne går til forskellige 

destinationer rundt omkring i Europa. Skolerejserne har 

tidligere gået til bl.a. London, Barcelona, 

Paris, Berlin, Firenze, skitur ...

– for faglige, personlige og sociale kompetencer

10. klassecentret i Slagelse
2019/2020

• PSYKOLOGI

• FILM & FOTO

• BILLEDKUNST/DESIGN

• SAMFUNDSFAG

• SAMFUNDSFAG XL

• ACTIVE ENGLISH

• FODBOLD

• FIT OG FYSISK TRÆNING

• BOLDSPIL

• MENNESKET I FOKUS

• EUD 10 ERHVERV

• EUD 10 BUSINESS

• EUX BUSINESS 20/20

Du vil få et spændende skoleår på Xclass, hvor du vil møde nye 
kammerater, dygtige lærere og spændende faglige udfordringer.

På Xclass arbejder vi for, at du udvikler dig fagligt, socialt og personligt, 
og at du får et fantastisk år. Vi forventer, at du vil arbejde for det samme.

Velkommen

Jes Lenhard Hansen, Skoleleder

Åbent hus
Onsdag 16. januar 

kl. 17:00-19:00

Prøveresultater FP9 og FP10

Engelsk mundtlig:

2017 - Efter 9. kl.: 5,91

2018 - Efter Xclass: 6,43

• 155 ud af eleverne var ikke 
uddannelsesparate,

 da de startede skoleåret.

• 1 elev var ikke uddannelsesparat, 
da skoleåret sluttede.

Dansk Mundtlig:

2017 - efter 9. kl.: 5,66

2018 - Efter Xclass: 7,09

Dansk skriftlig:

2017 - Efter 9. kl.: 4,77

2018 - Efter Xclass: 5,89

Matematik skriftlig:

2017 - Efter 9. kl.: 3,57

2018 - Efter Xclass: 4,59



“Xclass giver gode muligheder 
for at danne nye venskaber, og 
er en helt ny start. Der er et godt 
fællesskab på hele Xclass, og på 
Xclass falder man meget hurtigt til. 
Lærerne er rigtig gode, da de tager 
den tid, der skal bruges til hver 
enkelt elev.”

Emma og Amanda

”Jeg har allerede mødt en masse 
nye mennesker, som jeg kan kal-
de venner. På samme tid har jeg 
udviklet mig kreativt og lært en 

masse nye teknikker, som jeg er 
sikker på, jeg vil tage med mig 

og bruge senere i livet.”

Vireak og Louisa

”Xclass er rigtig godt, fordi lærer-
ne er rigtig gode til at fokusere på 

enkeltpersonerne. Selvom klasserne 
er store, tager de tid til at fokusere på 
hver enkelt elev, og også til at danne 

venskaber i klasserne. De fokuserer 
ikke kun på undervisning, men også 

på, at vi har det godt.”            
Alexander og Stine

“Xclass giver gode muligheder 

LIVSSTILSLINJER

PSYKOLOGI
Hvordan skaber unge en identitet 
i en uoverskuelig verden? Hvad er 
årsag til glæde og smerte i livet? 
Hvad er vores adfærd styret af? 
Hvordan fi nder man balance mel-
lem krop og sjæl? De og mange 
andre spørgsmål vil vi på Psykolo-
gi søge svar på. Hvis du er interes-
seret i at forstå andre mennesker 
og dig selv, og hvorfor mennesker 
tænker og handler som de gør, 
skal du vælge Psykologi. 
På linjen vil du få lov til at fordybe 
dig i psykologien og få redskaber 
til at overskue din livssituation.

KREATIVE LINJER

FILM OG FOTO
Film- og billedindustrien vokser 
over hele verden. Alle arbejds-
pladser benytter sig af visuelle 
virkemidler. Vi benytter alle 
sammen billeder eller video i 
vores hverdag.

Vi skal blive endnu bedre til at 
fotografere og fi lme - både 
gennem studier og masser 
af praktiske projekter. 

Du vil lære om kameraets funk-
tioner, kamerabevægelser, billed-
komposition, lys og skygge … 
og meget mere. Du kan også 
vælge at arbejde med andre 
spændende visuelle virkemidler.

Vi skal på jagt efter spændende 
motiver og lokationer, så en del 
af studiet foregår uden for skolen. 
Vi skal arbejde med en variation af 
øvelser og små og store projekter.

Du bestemmer selv, hvad du vil 
fordybe dig i. 

BILLEDKUNST/DESIGN 
Billedkunst/design er for dig, der 
kan lide at bruge din fantasi og 
arbejde praktisk og kreativt. Det er 
vigtigt, at du har mod på og lyst 
til at kaste dig ud i det kreative 
arbejde og eksperimentere inden 
for billedkunst og design. 

Tegnekunst, malerier, skulpturer, 
tryk, collage, arkitektur, mode og 
tilbehør, brugskunst, genbrugs-
design, møbeldesign, foto og 
videokunst er nogle af de udtryk 
vi kan arbejde med i løbet af året. 
Du lærer både at fordybe dig i din 
egen proces og at samarbejde. 

Vi tager ud af huset og oplever 
kunst og design, og vi udstiller 
gerne vores værker på skolen 
og i byen. 

SAMFUNDSLINJER

SAMFUNDSFAG
På Samfundsfag bliver du 
klogere på samfundet
– og dig selv.

Hvis socialt ansvar, miljø, natur, 

innovation, iværksætteri lyder 
som noget for dig, så vil du lære 
at diskutere, argumentere og 
udtrykke dine holdninger. 
Vi tager aktivt stilling til samfun-
det og dets påvirkning på os.

•  ”Hands on” - samfundsfag i 
teori og praksis

•  I løbet at året kommer du til 
at deltage i 5-6 samfundsmæs-
sige projekter, hvor du er med 
til at gøre en forskel.

•  Du får medindfl ydelse på valg af 
tema i undervisningen

SAMFUNDSFAG XL
Nutidens samfund og mennesker 
er et produkt af vores fortid, derfor 
er det også vigtigt at vide, hvor 
vi kommer fra og hvad vores be-
væggrunde har været til at træffe 
de valg, vi nu har gjort. Linjen 
vil have samfundsfag, historie 
og psykologi som hovedomdrej-
ningspunkter, da disse unægtelig 
er tæt forbundne, i forklaringen 
på, hvorfor samfund og menne-
sker, nu engang har udviklet sig, 
som de har gjort. Så hvis historie, 
samfundsfag og psykologi har din 
interesse, så er dette linjen for dig.

•  Undervisningen vil være 
produktorienteret, hvor du vil 
lære at udtrykke dig på en pro-
fessionel måde.

•  Du kommer til at lære hvordan 

man argumenterer og udtrykker 
sine holdninger, ud fra et begrun-
det grundlag.

ACTIVE ENGLISH
Do you love speaking English? 
Have you always wanted to speak 
English all day long with people 
your own age who share your 
enjoyment of the language? In 
the Active English class we will 
encourage you to push yourself 
to total fl uency, with a deep 
knowledge of grammar, humour 
and culture in several English 
speaking countries.

•  Speak English 18 hours a week 
and have a working relationship 
with Slagelse Gymnasium.

•  Global studies, history, literature, 
language studies, politics, 
communication, fi lm, music, art, 
drama, humour, culture.

IDRÆTS- OG LIVSSTILSLINJER

SPORT OG LIVSSTIL
- giver energi, overskud og frem-
mer læring. Du kan vælge linjerne:

• Fodbold
•  Fit og fysisk træning
• Boldspil
• Mennesket i fokus

Det laver vi:
 •  Fælles opstart på tværs af 

linjerne

  

Xclass tilbyder:
Linjefag 12 lek. ugentligt  |  Dansk 7 lek. ugentligt
Engelsk 5 lek. ugentligt  |  Matematik 5 lek. ugentlig
Kontakt 2 lek. ugentligt + valgfag

  

  

• Fordybelse og fokus på din linje

•  Aktiviteter og teori på tværs af 
linjerne i løbet af skoleåret, f.eks 
boldbasis, dans, styrketræning, 
leg og bevægelse.

Du vil opleve øget motivation, 
stærkere krop, sved på panden 
og smil på læben.

FODBOLD
Et vidunderligt spil 
– og så er det sundt

Brænder du for at spille fodbold
og er du klar til at arbejde hårdt. 
Så er fodboldlinjen på Xclass 
helt sikkert noget for dig. 
Et år med fodbold på skole-
skemaet sætter fokus på 
glæden ved fodboldspillet 
og at blive bedre som spiller. 
Du får teoretisk og praktisk viden 
om teknik, taktik, krop og sund-
hed. Vi deltager i den lands-
dækkende skoleliga og har fokus 
på de basale færdigheder hos 
hver enkelt spiller.
 
FIT OG FYSISK TRÆNING
Krop, kost og livsstil. 
Selvværd og velvære

Denne linje er for alle os, der er 
klar til at udfordre os selv og få 
sved på panden. Vi fokuserer på 
en sundere, sjovere og mere 
aktiv livsstil. Vi sætter mål og
arbejder både med det fysiske 
og det mentale. Du vil få trænet 

din krop intensivt og lære en 
masse om styrketræning og 
udholdenhedstræning, trænings-
planlægning og idrætspsykologi/
mentaltræning. Du vil komme til 
at lære dig selv og dine kam-
merater at kende, når I sammen 
udfordrer hinanden og jer selv i 
træningen og afprøver forskellige 
træningsformer.

BOLDSPIL
Brug bolden 
– verdens bedste legetøj

Bold er for alle os, som elsker at 
bevæge os, helst i selskab med 
ligesindede og en bold af en slags. 
På Bold skal vi sammen dyrke og 
blive bedre til en masse boldspil 
og alle de kvaliteter, vi hver især 
besidder. Vi skal svede, vi skal 
have det sjovt, vi skal presse 
hinanden og os selv. Vi bruger 
mest tid på de store kendte 
boldspil  (håndbold, fodbold, 
volley og basket), men vi prøver 
også en del af de mindre og mere 
alternative boldspil. Og arbejder 
med teknisk, taktisk og fysisk 
udvikling.

MENNESKET I FOKUS 
Vil du gerne arbejde med men-
nesker i fremtiden og udvikle dig 
sammen med andre i et lærerigt 
fællesskab med fokus på kroppen 
og mennesket?

Mennesket i fokus er for os, der 
synes, at det er spændende at 

arbejde med mennesker. Vi har 4 
ugers brobygning på SOSU-uddan-
nelsen og praktik og professions-
besøg i løbet af skoleåret 

Vi skal studere mennesket og via 
hands-on oplevelser og opgaver, 
skal vi se på, hvad der driver os 
som mennesker og hvilke valg 
og udfordringer, vi kan opleve i 
livets forskellige stadier. Da vi 
som mennesker skal arbejde 
med det fi neste instrument vi 
har, nemlig kroppen, vil der være 
fokus på livsglæde og selvværd, 
sundhed og kost, træning og 
anatomi/fysiologi.

ERHVERVSLINJER

EUD 10 ERHVERV 
Hvis du ønsker en erhvervsfaglig 
uddannelse, men ikke opfylder 
adgangskravene til erhvervs-
skolerne endnu, er linjen lige dig. 
Linjen er også for dig, som er i 
tvivl om, hvilken erhvervsud-
dannelse, du skal vælge.

•  Du er i 12-ugers brobygning på 
erhvervsskolerne.

•  Du afprøver de 4-hovedområder: 
SOSU, Kontor, Forretning, Jord-
brug og Teknologi.

•  Du er i erhvervspraktik i mindst 
2 uger.

•  Du har dansk, matematik og 

engelsk med hovedvægt på dansk 
og matematik.

•  Du afslutter året med 9. eller 
10. klasse eksamen.

EUD 10 BUSINESS 
Er det lige dig at arbejde med in-
novation, salg, service og e-handel, 
så er det Business-linjen, du skal 
vælge. Du vil her få mulighed for 
at prøve livet og undervisningen 
på ZBC (Selandia), da en del af 
undervisningen fi nder sted på ZBC. 
Du arbejder bl.a. med opgaver og 
projekter inden for privatøkonomi, 
arbejdsmarked, handel, innovation 
og iværksætteri. 

En del af undervisningen foregår 
ude af huset. Vi tager på virksom-
hedsbesøg, messer og ekskursioner.

EUX BUSINESS 20/20 FORLØB
HOVEDOMRÅDE KONTOR, HANDEL 
OG FORRETNINGSSERVICE
Du har gymnasialt niveau i dansk,
engelsk og samfundsfag.
Derudover har du de merkantile 
erhvervsfag. Vælger du efter 
forløbet at fortsætte din EUX 
business uddannelse, kan du 
følge grundforløb 2 efter sommer-
ferien. Det giver dig mulighed 
for efter 1,5 år at vælge, om du 
vil læse videre eller fortsætte i lære 
inden for det merkantile område. 

Du kan også gå videre i en gym-
nasial uddannelse. Undervisningen 
foregår både på ZBC og på Xclass.

  

  


