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10. klasse giver dig et solidt fagligt og personligt fundament - og er derfor 
med til at skabe et godt springbræt til en ungdomsuddannelse.

I 10. klasse vil du opleve et skoleår med høj kvalitet i undervisningen, hvor 
du vil blive skarpere på dit valg af ungdomsuddannelse. 10. klasse er også 
rammen om et spændende ungdomsmiljø, hvor et positivt fællesskab og et 
engageret lærerteam er med til at sikre et godt skoleår.

10. klasse i Odense retter sig både mod de unge, der ønsker at komme 
videre indenfor erhvervsuddannelserne og unge, der ønsker en gymnasial-
uddannelse.

10. klasse har klare målsætninger hvor du skal:
• Forbedre dine egne faglige kundskaber
• Blive mere afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse

Derfor er det også vigtigt at du:
• Møder skolen og kammeraterne med en positiv indstilling og viljen til 

at gøre en indsats
• Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt
• Deltager aktivt og engageret i skolens undervisning og aktiviteter

Med dette katalog håber jeg, at du får inspiration og lyst til at vælge et af 
de mange spændende 10. klassestilbud i Odense Kommune. 

Kristina Munk, leder af dagundervisningen i UngOdense 
  

VELKOMMEN TIL 10. 
KLASSE I ODENSE
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10. KLASSE I ODENSE KOMMUNE          - TRE FORSKELLIGE SPOR

GLOBAL - Camp10
Sæt lokale og globale aftryk på verden i et attraktivt og kreativt læringsmiljø. Global er for 
dig, der gerne vil udforske verden både lokalt og internationalt.
The Arts - Camp10
For dig, der vil opdage, udfordre eller udvikle nogle andre kreative sider af dig selv gennem 
musik, kunst, performance, events og projektforløb.
MIX - Camp10 og NBA10
For dig, som søger en almen 10. klasse med stor variation. På Mix bliver du præsenteret for en 
række temaer, som er relevante og personligt udviklende for dig i dit ungdoms- og uddannelsesliv.  
Psykologi & Samfundsfag - NBA10
Til dig, der har lyst til at diskutere og forholde dig kritisk til den verden og det samfund, du 
er en del af. Det kan være etiske dilemmaer, menneskesyn, livssyn, demokrati, aktivisme...
Sport & E-sport - NBA10
Studieretningen Sport & E-sport er for dig, der elsker at være fysisk aktiv og samtidig har 
lyst til at fordybe dig i e-sportens verden - med fokus på både fysisk og mental træning.
Sport, elite og event - Hjalleseskolen
Til dig, der har store ambitioner inden for din sport, og som samtidig ønsker at udvikle dig 
personligt – både sportsligt, fagligt og socialt. 
Science og Robotteknologi - NBA10
Science og Robotteknologi er for dig, som vil prøve at stå i laboratoriet eller opfinderværk-
stedet og gøre nye opdagelser. Vi går i de store videnskabsfolks fodspor.

10. KLASSE MED STUDIERETNING - SYV FORSKELLIGE TILBUD

DE SMÅ 10. KLASSER - TRE FORSKELLIGE TILBUD

Dagskolen - Danmarksgade 10 D
Har du af skolemæssige eller personlige årsager 
behov for et skoleår i et mindre og overskue ligt 
miljø med prøveforberedende undervisning på 
flere niveauer og med en tæt kontakt til lærere og 
vejleder, kan Dagskolen være et tilbud for dig.  
 

Huset - Blangstedgårds Allé 93
10. klasse i Huset er et tilbud til dig, der har 
brug for at få styrket dit selvværd på et lille 
hold, hvor tryghed og tillid er kodeordene for 
hverdagen. Huset tilbyder et skoleår for dig, 
som har brug for faglig støtte og opbakning.
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10. KLASSE I ODENSE KOMMUNE          - TRE FORSKELLIGE SPOR
10. Business - Tietgen Business
På 10. Business kombinerer du fag du allerede kender fra 9. klasse med nye og virkelighedsnære fag 
som handler om markedsføring, økonomi, event, innovation og sociale medier. 
Byggeri & Industri 10 - Syddansk Erhvervsskole
Er du vild med at arbejde praktisk? Interesserer du dig for at arbejde med opgaver, som ligner virke-
lighedens udfordringer, hvor du kan skabe og udvikle nyt? Være kreativ og omsætte dine idéer?
Choice10 - Kold College
Vælg et skoleår med fokus på dig og din udvikling. Et skoleår, hvor du får mulighed for at åbne 
alle døre og blive klogere på din uddannelsesvej og fremtid med 10. klasses fag og praktisk 
undervisning.
Digital10 - Syddansk Erhvervsskole
Du er stærk ved computeren. Du er gamer, streamer eller e-sportsudøver og ønsker at forbedre 
dig på flere punkter i dine spil. Du har lyst til at spille teambaserede spil og deltage i online 
turneringer med andre.
Erhvervsklassen EUD10 - Syddansk Erhvervsskole
EUD10 er for dig, der tænker på at gå i gang med en erhvervsuddannelse efter 10. klasse.
Hos os får du et skoleår, hvor du bliver fagligt stærkere og mere afklaret om dine muligheder 
for erhvervsuddannelse.
Style10 - Syddansk Erhvervsskole
Elsker du skønne ting, og følger du med i den verden, som er med til at danne mode, trends, stil, hår og 
makeup? Er du vild med at gøre en forskel for andre, og følger du det allernyeste på i sociale medier?

10. KLASSE PÅ ERHVERVSSKOLE - SEKS FORSKELLIGE TILBUD

JOB10 - Niels Bohrs Allé 210
Job10 er et skoleår for dig, der trives bedst i 
et overskueligt læringsmiljø, og som har sær-
ligt behov for at få styrket dine kompetencer 
i dansk, engelsk og matematik, før du skal 
videre ud i en ungdomsuddannelse. 
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10. KLASSE MED 
STUDIERETNING

10. klasse med studieretning er et skoleår med 
fokus på dig, din uddannelsesplan og alt det der 
skal til, for at du senere kan vælge den helt rigtige 
ungdomsuddannelse.

Du får et skoleår i et særligt ungemiljø, hvor du 
får mulighed for at udvikle dine færdigheder og 
kompetencer. 

I skoleåret 2023/2024 kan du vælge mellem syv 
forskellige studieretninger i 10. klasse. Hver ret-
ning tilbyder et afvekslende år, hvor du kan dykke 
ned i dine interesser.
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GLOBAL

Sæt lokale og globale aftryk på verden i et attraktivt og kreativt lærings-
miljø. Global studieretning er for dig, der gerne vil udforske verden både 
lokalt og international.
 
I studieretningen arbejder vi projektorienteret med et internationalt 
udgangspunkt og bruger globale tendenser som afsæt for at sætte f.eks. 
sprog, klima, ligestilling og kulturel identitet på skemaet. Vi forventer 
at du er nysgerrighed på verden, og har lyst til at engagere dig i den 
gennem film, foredrag, debat og kreative tilgange.
 
Bliv verdensborger og bliv godt klædt på til din ungdomsuddannelse.

Global på Camp10 
Nørregade 60 
5000 Odense C

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk
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THE ARTS

Vil du opdage, udfordre eller udvikle de kreative sider af dig selv gennem 
musik, kunst og performance? Så bør du vælge The Arts på Camp10.

Du vælger selv om du vil have dit primære fokus på billedkunst og design 
eller på musik. Det bliver dit hovedområde igennem hele skoleåret. 

Performance, events og fælles projekter vil indgå som relevante faglige 
inputs i skoleåret og tilpasses elevgruppens interesser og skoleårets 
temaer.

Indenfor dit hovedområde vil du lære grundlæggende færdigheder og få 
mulighed for at eksperimentere med dine egne projekter og personlige 
stil. Derudover vil du få undervisning i at arbejde med kreativ projektsty-
ring i praksis.

The Arts på Camp10 
Nørregade 60 
5000 Odense C

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk
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MIX

MIX er for dig, som gerne vil have stor variation i din hverdag i 10. klasse. 

Inden for de fire overskrifter: Creative Life, Active Life, Social Life og 
Personal Life bliver du præsenteret for en række temaer, som er relevante 
for dig i dit ungdoms- og uddannelsesliv. Det kan være gennem fælles 
forløb, som alle på studieretningen skal have eller gennem forløb, som du 
vælger til. 

På MIX vil vi gerne udvide din horisont både fagligt og personligt igennem 
relevante temaer, som har til formål at vække din interesse og nysgerrighed. 
Derigennem hjælper vi dig med at finde dine personlige styrker og afdække 
dine muligheder, så du bedre kan træffe valg omkring din fremtid. 

Som elev på MIX vil du løbende blive inddraget og få indflydelse på studieret-
ningens indhold.

MIX på Camp10 
Nørregade 60 
5000 Odense C

MIX på NBA10 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk
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PSYKOLOGI 
& SAMFUNDSFAG

Psykologi & Samfundsfag på NBA10 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk

Psykologi & Samfundsfag er til dig, der har lyst til at diskutere og forholde 
dig kritisk til den verden og det samfund, du er en del af. 

I undervisningen skal vi arbejde med forskellige temaer som fx etiske 
dilemmaer, menneskesyn, livssyn, demokrati, aktivisme, kulturmøder, 
opdragelse, arv, miljø, personlighed og identitet. 

Vi skal forholde os til, hvor vi kommer fra, og hvad det betyder for vores 
måde at møde andre på. Vi skal arbejde med, hvordan man som menneske 
tænker, handler, føler og udvikler sig – både alene og i samspil med andre.
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SPORT &  
E-SPORT

Sport & E-sport på NBA10 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk

Studieretningen Sport & E-sport er for dig, der elsker at være fysisk aktiv 
og samtidig har lyst til at fordybe dig i e-sportens verden – vi har altså 
fokus på både fysisk og mental træning!

Der vil blive lagt stor vægt på samarbejde og koncentration, uanset 
om du ønsker at blive en del af et e-sportshold eller deltage i en fysisk 
holdsport.

I sport har vi både indendørs og udendørs aktiviteter, bl.a. fodbold, basket-
ball, volleyball, badminton og andre holdsport. I e-sport fokuserer vi bl.a. 
på CS:GO, League of Legends, Fifa, Fortnite og andre holdspil. Vi afholder 
lan-events på skolen, deltager i skoleturneringer i forskellige e-sportstitler 
og har et samarbejde med Team Singularity om spillerudvikling.
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SPORT, ELITE 
& EVENT

Sport, Elite & Event på Hjalleseskolen 
Solbærvej 5 
5260 Odense S

63 75 05 00 
        hjalleseskolen.buf@odense.dk

På Hjalleseskolen er der plads til dig, der har store ambitioner inden 
for din sport, og som samtidig ønsker at udvikle dig personligt – både 
sportsligt, fagligt og socialt.

Du stempler ind til et år på Hjalleseskolen, hvor vi skaber hele mennesker, 
klædt på til livets mange muligheder og de udfordringer, det byder på. 

Vi har fokus på mental sundhed og forsøger at leve op til begrebet ”Dual 
career”, hvor sport, uddannelse og familie går hånd i hånd, og du bliver en 
del af et engageret og motiveret læringsmiljø blandt mange andre unge.

På Hjalleseskolen har vi fokus på fællesskab og sammenhold, og så er det 
samtidig stedet, hvor vi samler på oplevelser!
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SCIENCE 
& ROBOTTEKNOLOGI

Science & Robotteknologi på NBA10 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk

Elsker du robotter og rumraketter? Så er Science og Robotteknologi 
måske studieretningen for dig. 
 
Her går vi i laboratoriet og opfinderværkstedet og finder svar på viden-
skabens store og små spørgsmål. Undervejs udforsker vi bl.a. moderne 
robotteknologi, naturens kemi, og gamma-glimt fra fjerne galakser.

Vi arbejder meget projektorienteret og du kommer til at arbejde med 
idéudvikling og problemløsning. Du får rig mulighed for at eksperimentere 
med nye ideer og lave dine egne videnskabelige opdagelser.
 
I løbet af året besøger vi bl.a. Syddansk Universitet, Unge Forskere og 
nogle af byens tech-virksomheder, og så skal vi selvfølgelig lave masser 
af robotter, grøn ild, computerspil, raketter og klamt slim.
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10. KLASSE PÅ ERHVERVSSKOLE

Det helt særlige med 10. klasse på en erhvervs-
skole er, at du kombinerer de obligatoriske fag 
i 10. klasse (dansk, engelsk og matematik) med 
praktiske fag. Du får dermed både 10. klasses 
afgangseksamen og gennemfører grundforløb 1 
på en erhvervsuddannelse. 

I skoleåret 2023/2024 tilbyder vi seks forskel-
lige kombinerede 10. klasser med hver deres 
 erhvervsprofil. 

Efter 10. klasse kan du vælge at: 
• Søge videre på lige fod med alle andre unge –  

du vælger selv, hvilken vej du vil gå. 
• Forfølge din interesse for erhvervsfagene 

og start direkte på erhvervsuddannelsernes 
grundforløb 2. 

• Søge videre til fx gymnasiet. 

På optagelse.dk hedder de kombinerede 10. klasser ’20:20 klasser’



15

10. BUSINESS

10. Business på TietgenSkolen får du et anderledes år med fuld fart på 
din læring. På 10. business forbereder vi dig på dit valg af ungdomsud-
dannelse. Vi gør dig fagligt dygtigere og du bliver klogere på, hvad de 
forskellige ungdomsuddannelser kan tilbyde dig.
 
På 10. Business kombinerer du fag du allerede kender fra 9. klasse med 
nye og virkelighedsnære fag som handler om markedsføring, økonomi, 
event, innovation og sociale medier. Det betyder, at du både bliver dygtige-
re til dansk, engelsk og matematik, men også bliver klogere på nogle af de 
fag, som du vil få, hvis du vælger at fortsætte på hhx, eux, eud eller stx.
 
Vores 10. Business ligger på Odense Havn, hvor du vil få din hverdag 
sammen med vores elever på eux business. Samtidig kommer du ud og 
oplever verden både den der ligger lige uden for døren på virksomheds-
besøg og udlandet med en studietur til Berlin. 

10. Business på Tietgen Business  
Lerchesgade 29 
5000 Odense C

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk
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BYGGERI & 
INDUSTRI 10

Byggeri & Industri 10, Syddansk Erhvervsskole 
Risingsvej 60 
5000 Odense C

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk

Byggeri & Industri 10 er for dig, som er vild med at arbejde praktisk, og som 
samtidig er interesseret i at skabe, udvikle nyt eller få noget til at virke. 

Du kommer til at arbejde med opgaver, som ligner virkelighedens udfor-
dringer. Du afprøver og kombinerer de praktiske fag inden for bygge- og 
industriuddannelserne, og lærer at omsætte dine kreative idéer ved at 
fremstille forskellige produkter. 

I undervisningen skal du bl.a. lære at bore, svejse og fræse i metaller og ar-
bejde med forskellige træ-, murer- og VVS-konstruktioner. Du kommer også 
omkring forskellige malerteknikker og programmering af anlæg og robotter.

Du får et fedt, afvekslende og spændende skoleår, som styrker dig både 
fagligt og personligt i et fællesskab med andre unge, der deler din interesse. 
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CHOICE10

Vælg et skoleår med fokus på dig og din udvikling. Et skoleår, hvor du får mu-
lighed for at åbne alle døre og blive klogere på din uddannelsesvej og fremtid. 
 
På en almindelig skoledag får du både dine 10. klassefag, men også praktisk 
undervisning i skolens værksteder, hvor du kan prøve at køre traktor, fodre 
aber, designe haver, tilberede lækker mad med egne dyrkede råvarer og lave 
is i Kolds mejeri. 

Vi tilbyder en anderledes og spændende undervisning, hvor din hverdag blandt 
andet foregår sammen med kokke, tjenere, bagere, landmænd og gartnere.
 
Du vil også komme til at arbejde med ”den bæredygtige skole” i forbindelse 
med et projekt på Kolds Tekniske Gymnasium.

Choice10 på Kold College 
Landbrugsvej 55 
5260 Odense S

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk
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DIGITAL10

Du er stærk ved computeren, god til at fikse fejl og forstå tekniske systemer, og så 
er du måske gamer, streamer eller e-sportsudøver og ønsker at fordybe dig og følge 
din interesse inden for E-sport, gaming, it og medier. 

Du har lyst til teambaserede spil som CS:GO og vil gerne deltage i online turnerin-
ger sammen med andre. Det kan være, du har indsigt i at streame og kan hjælpe til 
på vores twitchkanal, eller en af serverne med CS:GO og Discord.

Du vil gerne arbejde med hardware og it, programmering og lære forskellige fær-
digheder med grafik, billedbehandling og foto. 

Følg din største interesse og få et fedt skoleår, hvor du kan dyrke din passion. 

Digital10, Syddansk Erhvervsskole 
Munkebjergvej 130 
5230 Odense M

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk
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STYLE10

Style10, Syddansk Erhvervsskole 
Munkebjergvej 130 
5230 Odense M

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk

Du er vild med mode, hår og makeup og vil gerne fordybe dig i stil, skønhed og 
sundhed.
  
Du interesserer dig for tidens trends og tendenser og følger med i den verden, 
som er med til at danne mode, stil, hår og makeup. Du kommer til at lære om 
forskellige teknikker inden for hår- og skønhedspleje, den gode kundekontakt 
og god service. 

Få et fedt og spændende skoleår, hvor du kan dyrke din passion, være kreativ 
og vise omsorg for andre.
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ERHVERVSKLASSEN EUD10

Erhvervsklassen EUD10, Syddansk Erhvervsskole
Munkebjergvej 130 
5230 Odense M

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk

Erhvervsklassen EUD10 er for dig, der tænker på at gå i gang med en 
erhvervsuddannelse efter 10. klasse.

Hos os får du et skoleår, hvor du bliver fagligt stærkere og mere afklaret 
om dine muligheder for erhvervsuddannelse. Når du har gået på EUD10, 
er du rustet til at begynde på netop den erhvervsuddannelse, som du 
gerne vil!

Vi sidder ikke bare i klasselokalet. Du kommer rundt på forskellige 
erhvervsuddannelser, da en del af undervisningen foregår på erhvervs-
skolerne. 

Du vil både blive undervist af lærere fra UngOdense og erhvervs-
uddannelserne. 
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odense.dk/10klasse
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DE SMÅ 
10. KLASSER

Til dig, der har særlige personlige, sociale eller 
faglige behov, tilbyder vi et individuelt tilrettelagt 
skoleår i 10. klasse. 

Ud fra din uddannelsesplan og særlige behov, 
indgås en aftale mellem dig, skolens leder, 
dine forældre og UU-vejlederen om et særligt 
undervisnings forløb, der omfatter dine fag, 
 deltagelse i  brobygning og praktik samt dine 
vilkår ved  afgangsprøverne.



23

DAGSKOLEN

Dagskolen
Danmarksgade 10 D 
5000 Odense C

Jørgen Ettrup Nielsen
63 75 77 77

joen@odense.dk

Dagskolen er for dig, som af skolemæssige eller personlige årsager har 
behov for et 10. kl. skoleår i et mindre og overskueligt miljø med prøve-
forberedende undervisning på flere niveauer og med en tæt kontakt til 
lærere og vejleder.

Vi tager udgangspunkt i dig og dét, du kan, og vi styrker dine evner og 
din motivation til at lære og udvikle dig fagligt. 

Samtidig støtter vi dig i din personlige og sociale udvikling, så du opnår 
de bedste betingelser for et lærerigt og spændende skoleår.

Vores samlede mål er at skabe et miljø, hvor du både føler dig tryg og 
samtidig bliver udfordret, og hvor struktur, dialog og anerkendelse er 
pejlemærker i en afvekslende hverdag.
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HUSET

Huset
Blangstedgårds Allé 93 
5220 Odense SØ

Kristina Munk
63 75 77 77

kmu@odense.dk

10. klasse i Huset er et tilbud til dig, der har brug for at få styrket dit 
selvværd på et lille hold, og hvor tryghed og tillid er kodeordene for hver-
dagen. 

Huset tilbyder et skoleår for dig, som har brug for faglig støtte og opbak-
ning. Vi har fokus på dansk, engelsk, matematik samt fysisk og mental 
sundhed. Undervisningen tilrettelægges efter dine behov og ønsker. 

I Huset forventer vi, at du har som mål at gennemføre folkeskolens 9. 
klasses afgangsprøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Vi accepterer ikke mobning og lægger vægt på et fællesskab, hvor der er 
plads til alle. I disse trygge rammer får du mulighed for at prøve dig selv 
af i nye sammenhænge.
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JOB10

Job10 på NBA10 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ

Bo Rotbøl
63 75 77 77

bopro@odense.dk

Job10 er et skoleår for dig, der trives bedst i et overskueligt læringsmiljø, 
og som har særligt behov for at få styrket dine kompetencer i dansk, 
engelsk og matematik, før du skal videre i ungdomsuddannelse og job.
 
På Job10 har vi et særligt fokus på at koble skole, job og uddannelse 
sammen. Vi arbejder med branchekendskab, tager i praktik, på virk-
somhedsbesøg og styrker de personlige kompetencer, som er at krav på 
arbejdsmarkedet i dag. Vi har desuden et særlig fagligt fokus på læsning, 
da gode læsefærdigheder er en forudsætning for gennemførelsen af en 
ungdomsuddannelse. 
 
I starten af skoleåret vil vi, i samarbejde med dig, udarbejde en handle-
plan, som dit skoleår vil tage udgangspunkt i. Vi finder sammen ud af, 
hvad der er dine styrker, og hvordan vi bedst muligt fremmer din motiva-
tion for at lære og udvikle dig fagligt.
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I UngOdenses 10. klasses tilbud har vi god erfaring med at arbejde med 
unge ordblinde og unge med læse-/skrivevanskeligheder.

Du bliver fra årets start tilknyttet en læsevejleder, som hjælper dig i løbet 
af dit skoleår. Sammen med andre unge får du tilbudt kurser i at bruge 
din it-hjælp, så vi sikrer dig, at du bruger dine hjælperedskaber optimalt 
– både i forhold til din almindelige undervisning, men også i forhold til de 
skriftlige eksaminer du skal til i 10. klasse.

Vi har fokus på at skabe et klassemiljø, hvor det ikke er tabubelagt at 
være ordblind. Ordblinde elever er ofte rigtige gode til at hjælpe hinan-
den, når f.eks. it-udstyret driller. Vi forsøger at skabe rum for, at denne 
ung-til-ung hjælp finder sted og bliver en naturlig del af din hverdag i 
klassen.

Din læsevejleder sørger for, at du får de rigtige betingelser, når du skal til 
eksamen. Det kan være i form af et enerum til tale-til-tekst, i forhold til 
ekstra tid eller andet.

Du kan altså trygt komme til os, hvis du har læse-/skriveudfordringer. Vi 
står klar til at hjælpe dig godt og trygt videre i uddannelsessystemet.

ORDBLIND ELLER UDFORDRINGER 
MED AT LÆSE OG SKRIVE?
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LÆS MERE PÅ 
ODENSE.DK/10KLASSE
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FÆLLES INFOAFTEN OM ALLE DE SPÆNDENDE 
10. KLASSES TILBUD I ODENSE KOMMUNE:
  
10/1-2023 KL. 17.00, PÅ NIELS BOHRS ALLÉ 210, 5220 ODENSE SØ

LOKALE INFOAFTENER FOR DE ENKELTE TILBUD:
10. klasse med studieretning
Hjallese – Sport & Event: ................................................................24/1 2023 kl. 17
NBA10  – Sport & E-sport, Psykologi & Samfundsfag .............................................  

 – Science & Robotteknologi, Mix ................................... 25/1 2023 kl. 17
Camp10 – Global, The Arts, Mix ....................................................31/1 2023 kl. 17

10. klasse på en erhvervsskole
Erhvervsklassen EUD10...................................................................23/1 2023 kl. 19
Digital10 .............................................................................................23/1 2023 kl. 19
Byggeri & Industri 10 ......................................................................23/1 2023 kl. 19 
Style10 ................................................................................................23/1 2023 kl. 19 
Choice10  ............................................................................................24/1 2023 kl. 17
10. Business  .....................................................................................02/2 2023 kl. 19 

De små 10. klasser
Dagskolen ............................................................................................12/1 2023 kl. 17
Job10 ................................................................................................... 30/1 2023 kl. 18
Huset ................................................................................................... 31/1 2023 kl. 18


