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10. KLASSE 

Design & Kreativitet
Klima & Bæredygtighed

Håndværk & Erhverv

Erhvervsrettet 
med tre nye spændende linjer



På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasie-
uddannelser har vi et tilbud om erhvervstiende i 
Holbæk, nemlig EUD10 og EUD10 kombi. Begge 
retninger er 10. klasse med de obligatoriske fag 
dansk, matematik og engelsk. Herudover er der en 
masse tid i værksteder.

Når vi til august 2023 byder en ny årgang vel-
kommen, vil der være en masse nye erhvervs-
rettede aktiviteter, et skønt socialt fællesskab, 
studieture og virksomhedspraktik. Det er både 
sjovt, lærerigt, og man bliver klogere på, hvad man 
ønsker at uddanne sig til. 

Vi udbyder tre nye linjer til dig, som søger et 
anderledes og spændende år i 10. klasse. Alle tre 

linjer har et overordnet fokus på fællesskab, gode 
relationer, personlig udvikling og erhvervserfaring.

De tre linjer er:

 •  Design & Kreativitet 
 •  Klima & Bæredygtighed 
 •  Håndværk & Erhverv 

Med andre ord får du mulighed for selv at vælge en 
retning for dit tiende skoleår - en retning, som kan 
være med til at skabe interesse og motivation med 
blik for dit kommende uddannelsesvalg. Alle linjer 
byder på en bred afprøvning af en række erhvervs-
uddannelser, og du får også mulighed for at få 
undervisning på Slotshaven Gymnasium.

Vores 10. klassetilbud

Fællesskab, 
gode relationer, 

personlig udvikling 
og erhvervs-

erfaring



Vores tre linjer i 10. klasse

Her udvikler du dit kreative 
potentiale og prøver kræfter med 
forskellige former for design, bl.a. 
indenfor maler, byggefag og 
digitalt design. Du får også lov til 
at arbejde med design i glas, og du 
stifter bekendtskab med spæn-
dende fag som for eksempel gym-
nasiefaget Design. Du får desuden 
redskaber til at styre projekter og 
til at kunne starte egen virksom-
hed. Derudover kommer du også i 
praktik fire gange i løbet af året. To 
af praktikforløbene er faste og vil 
være hos virksomheder, hvor du 
f.eks. kan blive klogere på design i 
plast og lærer mere om digitalt 
design. Herudover skal du selv 
finde to praktiksteder - det hjælper 
vi selvfølgelig også gerne med. 

På Design & Kreativitet kommer du 
også på studieture til b.la. Kolding 
Designskole og til København, 
hvor du skal besøge Design-
museum Danmark og meget mere.

Her arbejder du med den grønne 
omstilling og løsninger på klima-
krisen. Du prøver kræfter med en 
række håndværk og får her-
igennem erfaring med deres 
bidrag til den grønne omstilling. 
Du får også kendskab til nye og 
mere klimavenlige produktions-
måder. 

Du stifter bekendtskab med gym-
nasiefaget Teknologi, hvor du skal 
arbejde projektbaseret med klima, 
bæredygtighed og grøn omstilling. 
Desuden får du redskaber til at 
styre projekter og til at kunne 
starte egen virksomhed. Derud-
over kommer du også i praktik fire 
gange i løbet af året. To af praktik-
forløbene er faste og vil være hos 
virksomheder, hvor du f.eks. kan 
blive klogere på bæredygtig pro-
duktion og cirkulær tankegang. 
Herudover skal du selv finde to 
praktiksteder - det hjælper vi 
selvfølgelig også gerne med. 

På Klima & Bæredygtighed kom-
mer du også på studieture til bl.a. 
Energimuseet i Bjerringbro og til 
København, hvor du skal besøge 
Ørsted og meget mere.

Du prøver kræfter med en række 
håndværk og bliver herigennem 
klogere på, hvilken erhvervs-
uddannelse du vil fortsætte på 
direkte efter 10.klasse. Du kan 
f.eks. prøve uddannelser som 
elektriker, murer, mekaniker, maler, 
tømrer eller smed. Efter en 
periode, hvor du har afprøvet et 
udvalg af uddannelser, får du 
mulighed for at arbejde målrettet 
mod den erhvervsuddannelse, 
som du tænker kunne være den 
rigtige for dig. For at være helt 
sikker på, at du vælger den uddan-
nelse, kommer du også i praktik 
fire gange i løbet af året. Dine 
praktikforløb vil foregå i virksom-
heder, der uddanner lærlinge på 
den erhvervsuddannelse, som du 
gerne vil fortsætte på. Du har selv 
stor indflydelse, hvor du skal i 
praktik, og vi hjælper dig gerne 
med at finde praktiksted. 

På Håndværk & Erhverv kommer 
du også på studieture til bl.a. 
Energimuseet i Bjerringbro og til 
København, hvor du skal besøge 
Ørsted og meget mere.

Design & Kreativitet Klima & Bæredygtighed Håndværk & Erhverv



Muligheder efter 10. klasse
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EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14 og 20, 4300 Holbæk, eucnvs.dk, Tlf. 72 290 100

Alle døre er åbne, og efter dit 10. skoleår hos os 
kan du træffe valg som f.eks. at:

 •  fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse
 •  starte i gymnasiet på HHX, STX, HTX eller HF
 •  fortsætte på EUX (EUX kombinerer en 
    erhvervsuddannelse med studentereksamen).

Der vil være adgang til samtlige 
erhvervsuddannelser i hele landet. EUD10 og 
EUD10 kombi giver dig alle de muligheder, som du 
kan forestille dig på erhvervsuddannelserne: 

 •  Adgang til grundforløb 1 (GF1)
 •  Adgang til grundforløb 2 (GF2)

Hvordan vælger du 10. klasse hos os
På optagelse.dk skal du vælge, hvor du ønsker at 
fortsætte din uddannelse. Her kan du vælge vores 
10. klasse. Du kan også ringe til os helt frem til 
august, hvor vi starter klassen op, eller senere på 
skoleåret, hvis du er startet på noget, der ikke 
matchede din interesse.

Kontakt uddannelsesleder Kelvin Strømsholt på 
mail: kas@eucnvs.dk eller på tlf.: 2891 5520.
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