10. Klasse på Herlufsholm
10. Go // 10. Global
Herlufsholm tilbyder fra skoleåret 2019-20 to klasser på 10. årgang, som placeres i sammenhængende og unikke omgivelser i gymnasieafdelingen. På 10. årgang lægges der vægt på tætte sociale fællesskaber og et godt kammeratskab på tværs af de to klasser, som grundlægges gennem det fælles
introforløb og vedligeholdes gennem fælles undervisning i udvalgte fag, studietur og en tæt daglig
kontakt.

10. Go

10. Global

10. Go er den gymnasieforberedende klasse, der tidligere hed 10. Præp. Det er klassen for dem, der ønsker
det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse.

10. Global er klassen for dem, der gerne vil udforske
verden, møde andre kulturer og samtidig kvalificere
sig til en optagelsesprøve til en dansk gymnasial uddannelse eller en IB-uddannelse.

Eleverne får mulighed for faglig fordybelse og trænes
i studieteknikker og -planlægning sammen med en
tildelt mentor. Målet er at gøre eleverne så skolestærke og selvsikre som muligt, mens de overvejer
fremtidens muligheder.

Undervisningen er hovedsageligt på engelsk, og 10.
Global tilknyttes en engelsktalende venskabsklasse
i udlandet, som danner rammen for ind- og udvekslingsforløb i udvalgte uger.
10. Global arbejder desuden målrettet med FN’s verdensmål og Model United Nations-aktiviteter på Herlufsholm (MUN).

I 10. Go arbejdes der med problemstillinger i forbindelse med FN’s verdensmål.

I det omfang, det er muligt, aflægges FP9 eller
FP10-prøver.
Fælles og opdelt fagligt indhold i 10. årgang:

10. Go

Fælles fokuspunkter
for 10. årgang (Life Skills)

10. Global

Introforløb og studietur

- Faglig afklaring

Tysk / Fransk

- Personlig udvikling

Idræt

- Social kompetence

Dansk FP10

Danish 2nd language

Engelsk FP10

English

Matematik FP10

Mathematics

Fysik / Kemi FP10

Science / Environment*

Historie på dansk

World history / Danish culture

- Personlig performance
- Lederskab
- Internationalt udsyn og ansvarlighed
- Studietimer

Life Skills
International exchange

Faglighed

-

Engagement

* Med udganspunkt i FN’s verdensmål

-

Ansvarlighed

