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Sådan tilmelder du dig: 
I løbet af januar/februar 2021 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, Prag og skitur ...

– for faglige, personlige og sociale kompetencer

10. klassecentret i Slagelse
2021/2022

• SOCIOLOGI OG PSYKOLOGI

• FILM OG FOTO

• BILLEDKUNST OG DESIGN

• SAMFUNDSFAG

• ACTIVE ENGLISH

• SPORT, LIVSSTIL OG SUNDHED

• EUD 10 ERHVERV

• EUD 10 HANDEL 

• EUD 10 SOSU

• 20/20 EUX BUSINESS

• VISITEREDE TILBUD 

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

Xclass samarbejder med 
Slagelse Talent & Elite

ÅBENT HUS
Onsdag 20. januar 2021 

kl. 17:00-19:00



Valdemar og Julie:
Xclass er et sindssygt dejligt sted at gå, hvis man lige 
har brug for et lille pusterum, forbedre sig fagligt eller 
skabe nye venskaber, inden man skal ud i det virkelige liv.
Billedkunstlinjen har specifi kt været godt for mig, da jeg 
godt kan lide at udtrykke mig kreativt og kunstnerisk.  
Her er altid en rigtig god stemning, humøret er højt 
og lærerne her på Xclass er meget positive. 

Billedkunst er et super fedt fag - det har også gjort 
mig mere tålmodig, og jeg er blevet meget bedre 
til at fordybe mig. 

Laura and Mathias: 
Our teachers are always there to help us, 

and we have a lot of fun in class while 
speaking English. We chose Active English 
because we wanted to be more fl uent in 

the English language, as English has a big 
impact in world. Therefore, it’s really 

nice to be able to speak proper English, 
which you can learn in this class. 

So if you like English and to be 
creative this is the class for you.

Yasmin og Silas:
Xclass er en fed 10. klasse hvor 
man kommer ud og prøver en 

masse, og næsten aldrig keder sig. 
På EUD 10 TEK og EUD 10 SOSU får 

man lov at lave ting på ZBC man 
normalt ikke ville, og kan komme 

ud og lære om mennesker og prøve 
at bruge hænderne. Og så har man 
næsten mulighed for at komme ud 

og prøve alt hvad man vil.

Valdemar og Julie:
Xclass er et sindssygt dejligt sted at gå, hvis man lige 
har brug for et lille pusterum, forbedre sig fagligt eller 
skabe nye venskaber, inden man skal ud i det virkelige liv.
Billedkunstlinjen har specifi kt været godt for mig, da jeg 
godt kan lide at udtrykke mig kreativt og kunstnerisk.  
Her er altid en rigtig god stemning, humøret er højt 
og lærerne her på Xclass er meget positive. 

B

Laura and Mathias: 
Our teachers are always there to help us, 

normalt ikke ville, og kan komme 
ud og lære om mennesker og prøve 
at bruge hænderne. Og så har man 
næsten mulighed for at komme ud 

og prøve alt hvad man vil.

LIVSSTILSLINJER

SOCIOLOGI OG PSYKOLOGI
Linjen er en ny boglig kombina-
tionslinje, hvor du møder efter 
fl eksibelt skema. Undervisningen 
er dynamisk, hvor en del foregår 
på skolen, en del på nettet og en 
mindre del er intensive camps.
Hvordan får man overblik over en 
kompliceret verden og sig selv i 
den? Hvad er vores adfærd styret 
af og hvad styrer verden? Hvor-
dan danner vi grupper og hvad 
bestemmer om vi bliver stærke 
sammen? De og mange andre 
spørgsmål, vil vi søge svar på. 
Hvis du er interesseret i at forstå 
dig selv, andre mennesker og den 
verden vi sammen skal navigere i, 
så vælg Sociologi og Psykologi.
Du vil i løbet af skoleåret tilegne 
dig de akademiske og digitale 
redskaber, du skal bruge på din 
ungdomsuddannelse og dit videre 
uddannelsesforløb. Har du brug 
for et år til at tænke dig om og 
fi nde ud af, hvad du vil, så vælg 
Sociologi og Psykologi.

Det er en forudsætning, at du 
har adgang til en computer og en 
internetforbindelse.

KREATIVE LINJER

FILM OG FOTO
Løft dine billeder og fi lm til et 
helt nyt niveau. Du lærer nye tek-
nikker og metoder til at optage og 
redigere. Du vil begynde at fi nde 
din egen stil. 

Vi skal på jagt efter spændende his-
torier, motiver og lokationer, så en 
del af studiet foregår uden for skolen.

Du bestemmer i høj grad selv, om 
du vil arbejde med fi lm eller foto 
eller begge dele. 

Vi skal selv producere en masse 
fi lm og foto, og vi skal se og stude-
re kendte og ukendte fi lm og fotos.

Film og fotografi er er stemninger 
og fortællinger. Vi arbejder med 
komposition, lys og skygge, farver, 
motiver, bevægelse, redigering, 
planlægning og meget mere.

Film- og billedindustrien vokser 
eksplosivt over hele verden. Alle 
uddannelser og arbejdspladser 
bruger i høj grad billeder og video 
som kommunikationsmiddel. 

BILLEDKUNST OG DESIGN 
Billedkunst & Design er for dig, der 
kan lide at udtrykke dig kreativt og 
arbejde praktisk. Det er vigtigt, at 
du har mod på og lyst til at kaste 
dig ud i de forskellige områder 
inden for billedkunst og design. 
At du gerne vil eksperimentere og 
lære nye sider af dig selv - og din 
kreativitet at kende.

Tegning, maleri, skulptur, tryk, col-
lage, arkitektur, mode og tilbehør, 
brugskunst og genbrugsdesign- 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 dis-
kutere, 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 samfundsmæssige 
projekter, hvor du er med til at 
gøre en forskel.

•  Du får medindfl ydelse på valg 
af tema i undervisningen

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 know-
ledge of grammar, humour and 
culture in several English speaking 
countries.

•  The primary language in Active 
English is English which is 
spoken 19 hours a week.

•  We have a working relationship 
with Slagelse Gymnasium.

•  Global studies, history, literature, 
language studies, politics, 

communication, fi lm, music, 
art, drama, humour, culture.

IDRÆTSLINJER

SPORT, LIVSSTIL OG SUNDHED
- Giver energi, overskud og 
fremmer læring.

Du kan vælge linjerne:

•  Fit og fysisk træning
• Bold
• Fodbold

FIT OG FYSISK TRÆNING

Træning og spil. Krop og kost. 
Selvværd og velfærd. 

Du træner, eller vil gerne i gang 
med at træne. Vi fokuserer på en 
sundere og mere aktiv livsstil og 
arbejder også med dit selvværd og 
din livskraft. Du får et adrenalin-
kick og et kæmpe energiboost. 
Du møder en masse forskellige 
former for sport og motion og 
lærer dig selv bedre at kende 
sammen med andre.

Du vil få trænet din krop intensivt 
og lære en masse om styrketræning 
og udholdenhedstræning, trænings-
planlægning og idrætspsykologi/
mentaltræning. Vi arbejder med 
fi tness (konditionstræning, styrke-
træning, crossfi t) løb, bold, svøm-
ning, cykling, leg og bevægelse, 
sundhed og kost, performanceidræt 
og gymnastik, dans og teambuild-
ing, Vi tager også ud af huset for 
at afprøve forskellige idrætsgrene. 
Vi udfordrer mentale og fysiske 
grænser. Vi tester konditionen og 
sætter nye personlige mål.

  

Xclass tilbyder:
Linjefag 12 lek. ugentligt  |  Dansk 7 lek. ugentligt
Engelsk 5 lek. ugentligt  |  Matematik 5 lek. ugentlig
Kontakt 2 lek. ugentligt og valgfag (Tysk og Fysik/Kemi)

  

  

BOLD

Brug bolden – Verdens bedste 
legetøj. Fokus på bold er for alle 
os, der 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, de hver 
især besidder. Vi skal svede, vi 
skal have det sjovt, vi skal presse 
hinanden og os selv.

•  Boldspil: Vi bruger mest tid på 
de store kendte boldspil (hånd-
bold, fodbold, volley og basket), 
men vi prøver også en del af 
de mindre og mere alternative 
boldspil.

•  Træning: Vi griber de forskellige 
boldspil an fra forskellige vinkler. 
Vi arbejder med teknisk, taktisk 
og fysisk udvikling afhængig af 
boldspillet. 

•  Pres dig selv: Vi kan godt lide 
konkurrence-elementet i idræt 
og vi arbejder med tests og 
udfordringer. Du vil udfordre din 
komfortzone.

•  Teori: Vi bruger tid på idræt-
steori: Træningsplanlægning, 
psykologi, anatomi, trænerrol-
len, de 4 grundtræningsformer, 
opvarmning osv.

FODBOLD

Et vidunderligt spil 
– og så er det sundt

Brænder du som pige eller dreng 
for at spille fodbold, og er du klar 
til at arbejde hårdt. Så er fodbold

linjen på Xclass helt sikkert noget 
for dig. Et år med fodbold på sko-
leskemaet sætter fokus på glæden 
ved fodboldspillet og at blive bed-
re som spiller. Du får teoretisk og 
praktisk viden om teknik, taktik, 
krop og sundhed. Vi deltager i den 
landsdækkende skoleliga og har 
fokus på de basale færdigheder 
hos hver enkelt spiller.

ERHVERVSLINJER

EUD10 ERHVERV 
–   for dig som vil bruge

dine hænder

Er du den, der interesser dig for 
håndværkerfaget? Er håndværker 
noget, der lyder interessant og 
kender vennerne dig, som den der 
gerne vil hjælpe, så er Eud10-
Erhverv lige noget for dig.

På linjen har vi fokus på at gøre 
dig så dygtig som overhovedet 
muligt, men også på at give dig 
en mulighed for at fi nde den 
erhvervsfaglig uddannelse, som 
lige er dig.

•  Året vil bestå af 12 uger på ZBC, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med ZBC og 
afsluttende eksamener FP 10 på 
Xclass.

EUD 10 HANDEL
–  hvis handel og service er noget 

for dig

Er du den, der interesserer dig for 
iværksætteri, innovation, handel 
og service? Går du rundt med en 
sælger i maven, og hovedet fyldt 
med forretningsideer.  

Gennem forløbet hos Business, 
får du viden og indblik i, hvad der 
skal til for at starte og drive en 
virksomhed. Så er EUD 10 Handel 
noget for dig.

•  Året vil bestå af 12 uger på ZBC, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med ZBC og 
afsluttende eksamener FP 10 
på Xclass.

EUD 10 SOSU 

For dig som vil gøre en forskel.

Er du den, der interesser dig for 
sundhed og mennesker? Har du et 
omsorgsgen og kender vennerne 
dig, som den der gerne vil hjælpe, 
så er Eud 10-SOSU lige noget for dig.

På linjen har vi fokus på at gøre 
dig så dygtig som overhovedet 
muligt, men også på at give dig 
en mulighed for at fi nde den 
erhvervsfaglig uddannelse, 
som lige er dig.

• Året vil bestå af 7 uger på SOSU, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger på Kokke- og tjenerskolen.

•  3-uger, hvor du har mulighed 
for at besøge andre områder/
indgange på ZBC.

•  2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med SOSU og 
afsluttende eksamener FP 10 
på Xclass.

20/20 EUX BUSINESS 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 fortsæt-
te din EUX business uddannelse, 
kan du følge grundforløb 2 efter 
sommerferien. Det giver dig mulig-
hed 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 gymna-
sial uddannelse. Undervisningen
foregår både på ZBC og på Xclass.

VISITEREDE TILBUD 

Xclass tilbyder to visiterede tilbud. 
En klasse for elever med diagnose 
inden for autismespektrumforstyr-
relse og en specialklasse. For beg-
ge tilbud gælder det, at eleverne 
visiteres af PUI. 

  

  

  



Valdemar og Julie:
Xclass er et sindssygt dejligt sted at gå, hvis man lige 
har brug for et lille pusterum, forbedre sig fagligt eller 
skabe nye venskaber, inden man skal ud i det virkelige liv.
Billedkunstlinjen har specifi kt været godt for mig, da jeg 
godt kan lide at udtrykke mig kreativt og kunstnerisk.  
Her er altid en rigtig god stemning, humøret er højt 
og lærerne her på Xclass er meget positive. 

Billedkunst er et super fedt fag - det har også gjort 
mig mere tålmodig, og jeg er blevet meget bedre 
til at fordybe mig. 

Laura and Mathias: 
Our teachers are always there to help us, 

and we have a lot of fun in class while 
speaking English. We chose Active English 
because we wanted to be more fl uent in 

the English language, as English has a big 
impact in world. Therefore, it’s really 

nice to be able to speak proper English, 
which you can learn in this class. 

So if you like English and to be 
creative this is the class for you.

Yasmin og Silas:
Xclass er en fed 10. klasse hvor 
man kommer ud og prøver en 

masse, og næsten aldrig keder sig. 
På EUD 10 TEK og EUD 10 SOSU får 

man lov at lave ting på ZBC man 
normalt ikke ville, og kan komme 

ud og lære om mennesker og prøve 
at bruge hænderne. Og så har man 
næsten mulighed for at komme ud 

og prøve alt hvad man vil.
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Laura and Mathias: 
Our teachers are always there to help us, 

normalt ikke ville, og kan komme 
ud og lære om mennesker og prøve 
at bruge hænderne. Og så har man 
næsten mulighed for at komme ud 

og prøve alt hvad man vil.

LIVSSTILSLINJER

SOCIOLOGI OG PSYKOLOGI
Linjen er en ny boglig kombina-
tionslinje, hvor du møder efter 
fl eksibelt skema. Undervisningen 
er dynamisk, hvor en del foregår 
på skolen, en del på nettet og en 
mindre del er intensive camps.
Hvordan får man overblik over en 
kompliceret verden og sig selv i 
den? Hvad er vores adfærd styret 
af og hvad styrer verden? Hvor-
dan danner vi grupper og hvad 
bestemmer om vi bliver stærke 
sammen? De og mange andre 
spørgsmål, vil vi søge svar på. 
Hvis du er interesseret i at forstå 
dig selv, andre mennesker og den 
verden vi sammen skal navigere i, 
så vælg Sociologi og Psykologi.
Du vil i løbet af skoleåret tilegne 
dig de akademiske og digitale 
redskaber, du skal bruge på din 
ungdomsuddannelse og dit videre 
uddannelsesforløb. Har du brug 
for et år til at tænke dig om og 
fi nde ud af, hvad du vil, så vælg 
Sociologi og Psykologi.

Det er en forudsætning, at du 
har adgang til en computer og en 
internetforbindelse.

KREATIVE LINJER

FILM OG FOTO
Løft dine billeder og fi lm til et 
helt nyt niveau. Du lærer nye tek-
nikker og metoder til at optage og 
redigere. Du vil begynde at fi nde 
din egen stil. 

Vi skal på jagt efter spændende his-
torier, motiver og lokationer, så en 
del af studiet foregår uden for skolen.

Du bestemmer i høj grad selv, om 
du vil arbejde med fi lm eller foto 
eller begge dele. 

Vi skal selv producere en masse 
fi lm og foto, og vi skal se og stude-
re kendte og ukendte fi lm og fotos.

Film og fotografi er er stemninger 
og fortællinger. Vi arbejder med 
komposition, lys og skygge, farver, 
motiver, bevægelse, redigering, 
planlægning og meget mere.

Film- og billedindustrien vokser 
eksplosivt over hele verden. Alle 
uddannelser og arbejdspladser 
bruger i høj grad billeder og video 
som kommunikationsmiddel. 

BILLEDKUNST OG DESIGN 
Billedkunst & Design er for dig, der 
kan lide at udtrykke dig kreativt og 
arbejde praktisk. Det er vigtigt, at 
du har mod på og lyst til at kaste 
dig ud i de forskellige områder 
inden for billedkunst og design. 
At du gerne vil eksperimentere og 
lære nye sider af dig selv - og din 
kreativitet at kende.

Tegning, maleri, skulptur, tryk, col-
lage, arkitektur, mode og tilbehør, 
brugskunst og genbrugsdesign- 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 dis-
kutere, 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 samfundsmæssige 
projekter, hvor du er med til at 
gøre en forskel.

•  Du får medindfl ydelse på valg 
af tema i undervisningen

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 know-
ledge of grammar, humour and 
culture in several English speaking 
countries.

•  The primary language in Active 
English is English which is 
spoken 19 hours a week.

•  We have a working relationship 
with Slagelse Gymnasium.

•  Global studies, history, literature, 
language studies, politics, 

communication, fi lm, music, 
art, drama, humour, culture.

IDRÆTSLINJER

SPORT, LIVSSTIL OG SUNDHED
- Giver energi, overskud og 
fremmer læring.

Du kan vælge linjerne:

•  Fit og fysisk træning
• Bold
• Fodbold

FIT OG FYSISK TRÆNING

Træning og spil. Krop og kost. 
Selvværd og velfærd. 

Du træner, eller vil gerne i gang 
med at træne. Vi fokuserer på en 
sundere og mere aktiv livsstil og 
arbejder også med dit selvværd og 
din livskraft. Du får et adrenalin-
kick og et kæmpe energiboost. 
Du møder en masse forskellige 
former for sport og motion og 
lærer dig selv bedre at kende 
sammen med andre.

Du vil få trænet din krop intensivt 
og lære en masse om styrketræning 
og udholdenhedstræning, trænings-
planlægning og idrætspsykologi/
mentaltræning. Vi arbejder med 
fi tness (konditionstræning, styrke-
træning, crossfi t) løb, bold, svøm-
ning, cykling, leg og bevægelse, 
sundhed og kost, performanceidræt 
og gymnastik, dans og teambuild-
ing, Vi tager også ud af huset for 
at afprøve forskellige idrætsgrene. 
Vi udfordrer mentale og fysiske 
grænser. Vi tester konditionen og 
sætter nye personlige mål.

  

Xclass tilbyder:
Linjefag 12 lek. ugentligt  |  Dansk 7 lek. ugentligt
Engelsk 5 lek. ugentligt  |  Matematik 5 lek. ugentlig
Kontakt 2 lek. ugentligt og valgfag (Tysk og Fysik/Kemi)

  

  

BOLD

Brug bolden – Verdens bedste 
legetøj. Fokus på bold er for alle 
os, der 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, de hver 
især besidder. Vi skal svede, vi 
skal have det sjovt, vi skal presse 
hinanden og os selv.

•  Boldspil: Vi bruger mest tid på 
de store kendte boldspil (hånd-
bold, fodbold, volley og basket), 
men vi prøver også en del af 
de mindre og mere alternative 
boldspil.

•  Træning: Vi griber de forskellige 
boldspil an fra forskellige vinkler. 
Vi arbejder med teknisk, taktisk 
og fysisk udvikling afhængig af 
boldspillet. 

•  Pres dig selv: Vi kan godt lide 
konkurrence-elementet i idræt 
og vi arbejder med tests og 
udfordringer. Du vil udfordre din 
komfortzone.

•  Teori: Vi bruger tid på idræt-
steori: Træningsplanlægning, 
psykologi, anatomi, trænerrol-
len, de 4 grundtræningsformer, 
opvarmning osv.

FODBOLD

Et vidunderligt spil 
– og så er det sundt

Brænder du som pige eller dreng 
for at spille fodbold, og er du klar 
til at arbejde hårdt. Så er fodbold

linjen på Xclass helt sikkert noget 
for dig. Et år med fodbold på sko-
leskemaet sætter fokus på glæden 
ved fodboldspillet og at blive bed-
re som spiller. Du får teoretisk og 
praktisk viden om teknik, taktik, 
krop og sundhed. Vi deltager i den 
landsdækkende skoleliga og har 
fokus på de basale færdigheder 
hos hver enkelt spiller.

ERHVERVSLINJER

EUD10 ERHVERV 
–   for dig som vil bruge

dine hænder

Er du den, der interesser dig for 
håndværkerfaget? Er håndværker 
noget, der lyder interessant og 
kender vennerne dig, som den der 
gerne vil hjælpe, så er Eud10-
Erhverv lige noget for dig.

På linjen har vi fokus på at gøre 
dig så dygtig som overhovedet 
muligt, men også på at give dig 
en mulighed for at fi nde den 
erhvervsfaglig uddannelse, som 
lige er dig.

•  Året vil bestå af 12 uger på ZBC, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med ZBC og 
afsluttende eksamener FP 10 på 
Xclass.

EUD 10 HANDEL
–  hvis handel og service er noget 

for dig

Er du den, der interesserer dig for 
iværksætteri, innovation, handel 
og service? Går du rundt med en 
sælger i maven, og hovedet fyldt 
med forretningsideer.  

Gennem forløbet hos Business, 
får du viden og indblik i, hvad der 
skal til for at starte og drive en 
virksomhed. Så er EUD 10 Handel 
noget for dig.

•  Året vil bestå af 12 uger på ZBC, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med ZBC og 
afsluttende eksamener FP 10 
på Xclass.

EUD 10 SOSU 

For dig som vil gøre en forskel.

Er du den, der interesser dig for 
sundhed og mennesker? Har du et 
omsorgsgen og kender vennerne 
dig, som den der gerne vil hjælpe, 
så er Eud 10-SOSU lige noget for dig.

På linjen har vi fokus på at gøre 
dig så dygtig som overhovedet 
muligt, men også på at give dig 
en mulighed for at fi nde den 
erhvervsfaglig uddannelse, 
som lige er dig.

• Året vil bestå af 7 uger på SOSU, 
vekslende mellem teoretisk og 
praktisk undervisning.

• 2 uger på Kokke- og tjenerskolen.

•  3-uger, hvor du har mulighed 
for at besøge andre områder/
indgange på ZBC.

•  2 uger med erhvervspraktik.

•  Når vi er på Xclass, bruger vi 
ekstra meget tid på dansk, 
matematik og engelsk.

•  OSO i samarbejde med SOSU og 
afsluttende eksamener FP 10 
på Xclass.

20/20 EUX BUSINESS 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 fortsæt-
te din EUX business uddannelse, 
kan du følge grundforløb 2 efter 
sommerferien. Det giver dig mulig-
hed 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 gymna-
sial uddannelse. Undervisningen
foregår både på ZBC og på Xclass.

VISITEREDE TILBUD 

Xclass tilbyder to visiterede tilbud. 
En klasse for elever med diagnose 
inden for autismespektrumforstyr-
relse og en specialklasse. For beg-
ge tilbud gælder det, at eleverne 
visiteres af PUI. 
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Sådan tilmelder du dig: 
I løbet af januar/februar 2021 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, Prag og skitur ...

– for faglige, personlige og sociale kompetencer

10. klassecentret i Slagelse
2021/2022

• SOCIOLOGI OG PSYKOLOGI

• FILM OG FOTO

• BILLEDKUNST OG DESIGN

• SAMFUNDSFAG

• ACTIVE ENGLISH

• SPORT, LIVSSTIL OG SUNDHED

• EUD 10 ERHVERV

• EUD 10 HANDEL 

• EUD 10 SOSU

• 20/20 EUX BUSINESS

• VISITEREDE TILBUD 

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

Xclass samarbejder med 
Slagelse Talent & Elite

ÅBENT HUS
Onsdag 20. januar 2021 

kl. 17:00-19:00


