INFOark

10. klasse

- omsorg, sundhed og pædagogik

10. klasse på SOPU - skolen du ikke vil hjem fra.
En 10. klasse på SOPU er dit første år på vej mod din drømmeuddannelse.

10. klasse - 20/20 model
Som 20/20-elev tager du både en 10. kl., der
åbner døren til gymnasium/HF, og et grundforløb, der giver adgang til alle erhvervsuddannelser i Danmark. Du bliver afklaret i
dit valg af uddannelse, styrker dine faglige
kompetencer og så tager du 2 uddannelser
på en gang.

Du er i centrum

I 10. kl. tager vi udgangspunkt i din
drøm, din læringsstil og dit potentiale for
at lære. Vi arbejder i et åbent læringsmiljø, som du er med til at skabe. I løbet
af en skoledag på SOPU bliver du hele
tiden udfordret. Du kommer helt sikkert i
ukendte situationer, hvor ingen kan være
ekspert. Dette giver en masse sjov og
grin, der bringer os tættere sammen i et
læringsfællesskab.

Her lærer du

Vi bruger læringsmetoder fra vores
hoveduddannelser i form af projekter
med innovation, storyline og cases. På
den måde bliver du fagligt dygtigere, og
samtidig lærer du, hvordan man arbejder
godt i åbne læringsmiljøer. Det får du
brug for på din vej videre igennem uddannelsessystemet. Du lærer at få gode
ideer og arbejde sammen med andre.
Her er i princippet ingen lektier. Dem
laver du i løbet af dagen ved at deltage
i de forskellige aktiviteter i undervisningen sammen med de andre elever og
underviserne.

Digitale medier

Digitale medier er en naturlig del af
din hverdag, og vi bruger dine digitale
kompetencer aktivt i undervisningen.
Mobiltelefoner er derfor i brug i undervisningstiden.

Mødet med andre

Omsorg, sundhed og pædagogik er
nøgleord og den røde tråd igennem hele
undervisningen. Mødet med andre mennesker, hvad enten det er børn, unge
eller ældre, spiller derfor en central rolle
i udviklingen af dine faglige, personlige
og sociale kompetencer.

Muligheder og medbestemmelse

For at alle kan blive så dygtige, som de
kan, er undervisningen fyldt med valgmuligheder som f. eks. forskellige typer
opgaver, der er tilrettelagt på forskellige
måder. Du præsenterer dit arbejde alene
eller i grupper og bruger ord, lyd og
billeder eller laver små skuespil. Mulighederne er mange, og du er med til at
bestemme.
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ANDRE MULIGHEDER
Efter grundløb 1 eller 10. klasse 20/20 på SOPU kan du vælge
at søge videre på grundforløb 2 på en anden erhvervsskole
Med de to forløb eller 10.klasse kan du også søge videre på:
GYMNASIE & HF

PÆDAGOGISK
ASSISTENT

SOSU-HJÆLPER

SOSU-ASSISTENT

VIDEREUDDANNELSE

VIDEREUDDANNELSE
GRUNDFORLØB 2

VIDEREUDDANNELSE

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent

EUX - Velfærd

Pædagogisk assistent

Du kan læse videre på akademi- og
arbejdsmarkedsuddannelser og får
merit, hvis du vil være social- og
sundhedsassistent.

Du kan bl.a. læse videre til
sygeplejerske, socialrådgiver og
pædagog.

Du kan læse videre på samme vilkår
som andre med en to-årig gymnasial
uddannelse.

Du kan bl.a. læse videre til
pædagog.

Se alle dine muligheder på UG.dk
HOVEDFORLØB

HOVEDFORLØB

HOVEDFORLØB
GRUNDFORLØB 2

Social- og sundhedshjælper
1 år, 2 mdr.

Social- og sundhedsassistent
2 år, 9 mdr., 3 uger

Pædagogisk assistent
2 år, 1 mdr., 2 uger

EUX - Velfærd
3 år, 6 mdr., 3 uger

Du skal have en uddannelsesaftale, før du kan starte på hovedforløbet
GRUNDFORLØB 2
Social- og sundhedshjælper
5 måneder

GRUNDFORLØB
GRUNDFORLØB
2
2
Social- og sundhedsassistent
5 måneder

EUX - Velfærd
5 måneder

GRUNDFORLØB 2
Pædagogisk assistent
5 måneder

Vælg hvilket grundforløb 2, du vil søge ind på
10. KLASSE
20/20 med grundforløb 1
EUD 10 med intro til erhvervsfag
& brobygning

9. KLASSE

GRUNDFORLØB 1

UDDANNELSE
/JOB
UDDANNELSE/JOB

Vælg om du vil på EUX-Velfærd
5 måneder

Mindst et års uddannelse
eller erhvervserfaring

9. / 10. KLASSE
START

Kontakt uddannelsesvejledningen på 2510 3600 / uddannelsesvejledningen@sopu.dk

SOPU.dk

