
TAG 10. KLASSE I FURESØ  
OG BLIV KLAR TIL EN  
UNGDOMSUDDANNELSE

Vælg mellem almen 10. klasse,
Bæredygtighed og handel (EUX) og 
Velfærdsteknologi og innovation (EUD)

Campus Furesø
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ALMEN 10. KLASSE PÅ EGESKOLEN 
Egeskolen er Furesøs 10. klasseskole, der har en skole i Jonstrup 
og en afdeling på Campus Furesø. 

Egeskolen modtager hvert år mange elever fra både Furesø og nabokommunerne. 
Fælles for dem alle er, at de har et ønske om at udvikle sig. Det kan være i enkelte 
fag, på de personlige kompetencer, præsentationer/fremlæggelser, selvtillid, selv-
værd, arbejdsvaner, struktur og strategier i forhold til skolearbejde mm.

På Egeskolen arbejder vi ud fra en grundtanke om, at alle elever har brug for 
gode strategier - både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets 
forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at fi nde gode og realistiske 
strategier, så han eller hun har større mulighed for at starte sin ungdomsuddan-
nelse med at være i et fagligt og mentalt overskud. Kort sagt gælder det om at 
have det godt og klare sig godt.

10. KLASSE I FURESØ
Til august 2017 åbner vi dørene for Campus Furesø, hvor du kan 
tage en almen eller en erhvervsrettet 10. klasse, så du kan blive 
klar til en ungdomsuddannelse, samtidig med at du forbereder 
dig til folkeskolens afgangsprøve efter 10. klasse.

Hvem kan starte?
Du kan starte efter 9. klasse. Hvis du gerne vil i én af de erhvervsrettede 10. 
klasser, skal du opfylde adgangkravet om 02 i dansk og matematik.

Hvad kan jeg blive?
De tre 10. klasser giver dig adgang til at fortsætte på en hvilken som helst 
ungdomsuddannelse.

Egeskolen
Fokus på faglige og personlige kompetencer 
og på individuelle styrker og udfordringer.

Efter 10. klasse kan du fx starte på gymnasiet.

ALMEN 10. KLASSE
Kombinerer efterskolens 

kultur og sammenhold med 
ansvarlighed og faglighed.

EUX Bæredygtighed og handel
Gymnasiale fag kombineret med fag inden 
for handel og de tekniske uddannelser.

Efter 10. klasse kan du fx starte direkte på 
anden del af grundforløbet på en af de mange 
EUX-uddannelser og få en studentereksamen 
og en erhvervsuddannelse.

EUD Velfærdsteknologi og innovation
Omsorg, sundhed, pædagogik og tekniske 
uddannelser går op i en højere enhed.

Efter 10. klasse kan du fx starte direkte på 
anden del af grundforløbet på mere end 
100 erhvervsuddannelser.

ERHVERVSRETTET 
10. KLASSE

Kombinerer 10. klasse 
med første del af 

grundforløbet på EUX 
eller EUD.



 CAMPUS FURESØ  |  54  |  CAMPUS FURESØ

EUD og EUX
På erhvervsuddannelserne veksler undervisningen mellem skole og praktik og 
kræver både skills og innovative evner. EUX er en erhvervsfaglig studenter-
eksamen, hvor du kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag.

ERHVERVSRETTET 10. KLASSE
Nu kan du tage en erhvervsrettet 10. klasse, hvor du bliver introduce-
ret for EUX-/erhvervsuddannelserne, samtidig med at du forbereder 
dig til folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk. 

En god faglig uddannelse kræver gode lære- og praktikpladser
Vælger du én af de erhvervsrettede 10. klasser, er der efterfølgende gode 
muligheder for at få læreplads i en af kommunens mange spændende 
virksomheder. Furesø Kommune har netop indgået partnerskabsaftale 
med en række erhvervsskoler, UU Sjælsø og Erhvervslivet i Furesø, 
så du får de bedste muligheder for at fi nde en lokal læreplads. 

Grundfag EUD (1/2 år)
• Dansk D
• Engelsk D
• Erhvervsfag

10. kl. fag (1/2 år)
• Dansk E
• Engelsk E
• Matematik E

Undervisningstemaer
• Innovation
• Arbejdspladskultur, arbejds-

planlægning og samarbejde
• Samfund og sundhed
• Metodelære
• Praktikpladssøgning
• Faglig dokumentation og 

kommunikation

Grundfag EUX (1/2 år)
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C
• Erhvervsfag 

10. kl. fag (1/2 år)
• Dansk E
• Engelsk E
• Matematik E

Undervisningstemaer
• Service, sprog og personlig 

fremtræden
• Metoder og værktøjer til at 

planlægge og projektstyre
• Salgs- og kommunikations-

kanaler
• Digital markedsføring og 

Web-kommunikation
• Virksomhedens rolle i 

værdi- og forsyningskæden
• Urban planning
• Energi og forsyning

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG INNOVATION (EUD)
På Velfærdsteknologi og innovation har vi fokus på udvikling af nye 
teknologier og services, der kan forbedre menneskers velfærd. 
Undervisningen består af en kombination af teoretisk undervisning 
og praktiske øvelser og cases, hvor du skal fi nde frem til innovative 
løsninger med udgangspunkt i menneskers behov.

BÆREDYGTIGHED OG HANDEL (EUX) 
På Bæredygtighed og handel har vi fokus på innovative løsninger, der 
belaster miljøet mindst muligt. Undervisningen består af en kombination 
af teoretisk undervisning og praktiske øvelser og cases, hvor du både 
skal fi nde frem til bæredygtige løsninger og tænke innovativt omkring 
udfordringer inden for handel og teknik.

Velfærdsteknologi og innovation er perfekt for dig, der gerne vil starte 
på én af følgende uddannelser: Elektriker, data- og kommunikation, 
mekaniker, vvs-energitekniker, skiltetekniker, maler, tømrer, smed, 
social & sundhed eller pædagogisk assistent.

Bæredygtighed og handel er perfekt for dig, der gerne vil starte på én 
af følgende uddannelser: EUX, handelsassistent, data- og kommunikation, 
salgsassistent, skiltetekniker, maler, vvs-energispecialist, elektriker, 
automatiktekniker, mekaniker, karrosserismed eller smed.
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”Vi skal kunne give de unge et så varieret uddannelsestilbud som muligt. Der 
er mange spændende job også her lokalt, som står åbne for vores unge, hvis de 
kommer i gang med en erhvervsuddannelse. Med Campus Furesø giver de unge 
endnu bedre muligheder for spændende uddannelser og gode job. Samarbejdet 
med erhvervsskolerne og de lokale virksomheder baner vejen på en helt ny 
måde” siger - Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune. 

”Vi ser frem til – i et bredt samarbejde – at etablere et attraktivt uddannelsestil-
bud med fokus på det erhvervsrettede. Vi har en klar forventning om, at vores 
10. klasse kombineret med en tyvstart på erhvervsuddannelse, vil få fl ere til at 
vælge en erhvervsuddannelse” – lyder meldingen fra erhvervsskolerne.

Du bliver en del af ét stort fællesskab med fester, rejser, idrætsdage, projekter 
og meget mere, hvor du kan udvikle dig i trygge rammer. I får fælles undervis-
ning i dansk, matematik og samfundsfag, så I kan lære hinanden at kende på 
tværs af klasserne. Campus Furesø bliver et inspirerende hus med klasselokaler, 
der understøtter moderne læring og små kroge og øer til både skolearbejde og 
hygge. Der bliver også plads til studiegrupper og til at mødes efter timerne.

INSPIRERENDE OG UNGT 
STUDIEMILJØ 
På Campus Furesø bliver du en del af et stærkt ungemiljø og får 
samtidig en solid start på din uddannelse. 

FURESØ DANNER RAMMEN 
OM NYT TILBUD AF ERHVERVSRETTEDE 
UNGDOMSUDDANNELSER I REGIONEN 
Med Campus Furesø skaber vi nu mulighed for at vælge spænden-
de, erhvervsrettede uddannelser, som efterspørges i erhvervslivet 
og på de kommunale arbejdspladser.

TILMELDING SENEST 1. MARTS
Ansøgningen sker med udgangspunkt i din uddannelsesplan 
på optagelse.dk, der skal være færdig og underskrevet af 
dine forældre 1. marts.

Illustrationer: Henning Larsen Architects A/S
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Tilmelding
Du tilmelder dig 10. klasse på 
optagelse.dk/ungdom

Uddannelsestype 
Vælg 20/20 for erhvervsrettet 10. klasse 
på enten TEC eller Egeskolen, eller 10. klasse 
for almen 10. klasse på Egeskolen

Uddannelsesområde
Vælg 10. klasse som 
uddannelsesområde

Vi glæder os til at 
byde dig velkommen i et 
nyt, stærkt uddannelses- 

og ungemiljø i Furesø 
Kommune. 



Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til 10. klasse på Campus Furesø, 
sidder vores vejledere klar til at hjælpe:

 TEC 2545 3000
 Knord 8852 6372
 UU Sjælsø 7268 4450 
 Egeskolen 7235 7450

Campus Furesø
Paltholmterrasserne 1
3520 Farum

Du kan også læse mere på furesoe.dk/CampusFuresoe

10. klasse på Campus Furesø udbydes i samarbejde mellem fi re 
erhvervsskoler, Egeskolen og Furesø Kommune, der sammen har 
en vision om at skabe et attraktivt uddannelsestilbud i Furesø 
Kommune med et godt ungemiljø og undervisning i høj kvalitet.

Egeskolen


