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Learnmark 10
På Learnmark 10 får du meget af det, 
du kan få på en efterskole – du bor 
bare derhjemme.

Du møder en masse unge, som også har valgt 
10. klasse for at være en del af et fællesskab. Du 
har kreative, sjove og udfordrende valgfag, du 

bliver dygtigere i dine fag, du er på udflugter 
og studieture, du deltager i fredagscafé, og du 
bliver afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse 
du vil fortsætte på. 

Det er vigtigt for os, at du trives personligt 
og socialt. Derfor har vi mange forskellige 
aktiviteter, hvor du lærer dine klassekammerater 

og de andre på Learnmark 10 at kende. De fleste 
aktiviteter ligger i skoletiden, og nogle gange 
kan du deltage i frivillige aktiviteter efter skoletid.

Vi glæder os til at møde dig og alle de andre 
Learnmark 10-elever – det bliver et fedt og 
anderledes skoleår!



Sådan 
kunne dit 
skoleskema  
se ud 

Plus 10

1. modul
8.10-9.40

Valgfag 1
/Sportscollege 

morgentræning
Dansk

Dansk 
/Sportscollege 

morgentræning
Temafag

Valgfag 1 
/Sportscollege 

morgentræning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2. modul
10.00-11.30 Fordybelse Engelsk Fordybelse Temafag Engelsk

3. modul
12.00-13.25 Dansk Valgfag 2 Matematik Temafag Matematik

4. modul
13.35-15.00 Matematik Valgfag 2

Student 10

1. modul
8.10-9.40 Valgfag 1 Samfundsfag Dansk Engelsk Valgfag 1

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2. modul
10.00-11.30 Fordybelse Dansk Matematik Matematik Dansk/Engelsk

3. modul
12.00-13.25 Engelsk Valgfag 2 Samfunds- 

fag Fokusfag Matematik

4. modul
13.35-15.00 Dansk Valgfag 2 Fokusfag

Erhverv 10

1. modul
8.10-9.40 Valgfag 1 Dansk Matematik
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Temafag Valgfag 1

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2. modul
10.00-11.30 Fordybelse Engelsk Fordybelse Temafag Dansk

3. modul
12.00-13.25 Engelsk Valgfag 2 Dansk Temafag Matematik

4. modul
13.35-15.00 Matematik Valgfag 2



Alle elever på Learnmark 10 har to halvårlige valgfag ad 
gangen: To valgfag i efteråret og to nye valgfag i foråret. 
Undtaget er tysk og fysik & kemi. De to valgfag er helårsfag, 
da de er prøveforberedende. 

I valgfagene møder du kammerater fra andre linjer og 
klasser. 

På de næste sider finder du en kort beskrivelse af alle 
valgfag, og en oversigt over hvilke valgfag, der ligger i  
efterårs- og forårsperioden. 

Du skal prioritere tre valgfag i hver blok i hver periode. 
Dine ønsker er bindende.

Vælg mellem  
19 valgfag 

Plus 10 | Erhverv 10 | Student 10

Valgfag



Valgfagsperioder 

Efterår 2022 Forår 2023

Valgfag 1 
Mandag + fredag 1. modul

• Tysk (helårligt) 
• Spansk for begyndere 
• Fransk for begyndere
• Supplerende matematik 
• Supplerende dansk
• Psykologi & filosofi
• Yoga & mindfulness
• Boldspil
• Water & wellness 

Valgfag 2 
Tirsdag 3+4 modul

• Fysik & kemi (helårligt) 
• Medier & markedsføring 
• Sundhed & sociale forhold 
• Supplerende engelsk 
• Kultur & Samfund
• It & teknologi
• Biografen 
• Film & foto 
• Girls’ Zone

Valgfag 1 
Mandag + fredag 1. modul

• Tysk (helårligt) 
• Spansk for begyndere
• Fransk for begyndere 
• Supplerende matematik 
• Supplerende dansk
• Psykologi & filosofi
• Kultur & Samfund
• Yoga & mindfulness
• Boldspil

Valgfag 2 
Tirsdag 3+4 modul

• Fysik & kemi (helårligt) 
• Medier & markedsføring 
• Sundhed & sociale forhold 
• Supplerende engelsk 
• It & teknologi
• Biografen 
• Film & foto 
• Girls’ Zone
• Men’s room

Du skal prioritere tre fag i hver blok i hver periode.  
Dine ønsker er bindende.

Valgfag



Tysk  
- fortsættersprog
Skal du videre 
på en gymnasial 
ungdomsuddannelse 
eller en 
erhvervsuddannelse? 
Så vil tysk være et 
naturligt valg for dig. 
Du skal vælge tysk som 
valgfag, hvis du har lyst 
til at blive bedre til at 
læse, skrive og tale tysk. 
I faget gør du dig klar til 
videre uddannelse med 
afsæt i dit nuværende 
niveau, som bygger 
oven på undervisningen 
fra grundskolen. Du 
har mulighed for at gå 
til skriftlig og mundtlig 
prøve i slutningen af 10. 
klasse.

Spansk  
- for begyndere
Valgfaget spansk er 
for dig, der har lyst til 
at lære spansk for sjov, 
for alvor, til feriebrug 
eller til fremtiden. Det 
kan også være, at du 
vil snuse til det, inden 
du begynder på en 
ungdomsuddannelse, 
hvor du måske vil vælge 
det. Det vigtigste er, at du 
har mod på et nyt sprog. 
Faget er nyt for alle, og 
der er plads til at prøve 
sig frem.

Fransk  
- for begyndere
Parlez vous francais?
Frankofil for begyndere. 
For dig, der har lyst til at 
lære et nyt sprog og stifte 
bekendtskab med fransk 
kultur. Undervisningen 
er til begyndere, så alle 
kan være med. Vi skal 
arbejde med musik, 
kultur og selvfølgelig 
lære en masse fransk, så 
du kan komme til Paris og 
selv bestille un baguette. 

Kultur & samfund
Interesserer du dig for 
samfundet omkring 
dig? Det kan både være 
lokalt i den by, hvor du 
bor, det danske samfund 
eller verdenssamfundet. 
Så er valgfaget Kultur & 
samfund lige noget for 
dig. Her får du viden om 
andre kulturer end din 
egen, og du lærer om 
samfundets strukturer og 
opbygning.

Psykologi & filosofi
Har du lyst til at diskutere 
livets store spørgsmål? 
Kunne du tænke dig 
at finde ud af, hvem vi 
er som mennesker, og 
hvorfor vi tænker og 
handler, som vi gør? Vi 
læser teorier og prøver 
med udgangspunkt i 
disse at udvide vores 
forståelse af os selv og 
hinanden. Psykologi & 
filosofi er et dialogfag, 
der udfordrer vores 
forståelse af os selv.

Medier & 
markedsføring 
Er du interesseret 
i sociale medier, 
kommunikation og salg? 
Vil du have styrket dine 
faglige kompetencer 
inden for innovation 
og markedsføring? 
Er du interesseret i, 
hvordan man får ideer 
til nye produkter og 
arrangementer, og 
hvordan man bedst 
markedsfører et 
produkt til forskellige 
målgrupper? Har du 
lyst til at arbejde med 
SoMe, ideudvikling, 
kundepsykologi og 
forretningsplaner? Så er 
dette valgfag for dig!

Yoga & 
mindfulness
Igennem yogaøvelser 
arbejder du med 
kroppens stabilitet, 
afspænding og 
udholdenhed, hvor du 
kan opnå større fysisk 
fleksibilitet. Din viljestyrke 
og balancen mellem krop 
og sind styrkes gradvist. 
I mindfulnessøvelser 
får du fokus på nuet og 
skaber ro og nærvær i 
mødet med dig selv og 
dine bevidste tanker. 
Tilsammen kan disse to 
discipliner skabe et både 
fysisk og psykisk sundere 
velvære for netop dig.

Water & wellness
Er du frisk på det 
vildeste kick og ren 
selvforkælelse? Så er 
Water & Wellness noget 
for dig! Vi bader i fjorden 
hver uge og mærker, 
hvordan temperaturen 
langsomt bliver koldere 
og koldere i takt med 
efterårets indtog. Efter 
det kolde gys lærer du 
om alt fra hudplejerutiner 
til hårkure og peeling.

Boldspil
Dette er faget, hvor 
du prøver så mange 
forskellige boldspil som 
muligt. Det er både 
klassikerne som fx 
fodbold, håndbold og 
basketball, men også 
alternative boldspil 
som fx flagfootball, 
ultimate og goalball. Vi 
skal have det sjovt med 
spillene, lære nye spil og 
konkurrere, så sveden 
driver af os. Så meld dig, 
hvis du har lyst til at have 
mange bolde i luften på 
en gang!

Sundhed & sociale 
forhold
Sundhed & sociale 
forhold er et valgfag 
til dig, der har lyst til 
at diskutere forskellige 
sundhedsfaglige og 
sociale forhold – både 
på hverdagsplan og i 
samfundet. Vi forholder 
os til, debatterer og 
undersøger emner, der 
berører sundhed og 
sociale forhold. Du vil 
opleve undervisning 
og miniprojekter på 
skolen og mulighed 
for spændende besøg 
ud af huset og dygtige 
gæstelærere.
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It & teknologi
It & teknologi er et fag 
helt oppe i skyen og 
helt nede på jorden! 
Faget er for dig, som 
kan lide at arbejde med 
it og er interesseret 
i programmering 
og robotteknologi, 
og i hvordan it og 
digitalisering kan gøre 
vores liv lettere og verden 
til et bedre sted.

Fysik & kemi  
- hele året
I det første halvår 
arbejder vi med fysik, og i 
det andet halvår arbejder 
vi med kemi. Vi arbejder 
under et hovedemne som 
fx vindmøllen. Vi hører 
fx støj fra en vindmølle, 
og derfor beskæftiger 
vi os med lyd. Vingerne 
er bygget af glasfiber, 
og derfor arbejder vi 
med plastik (polyester). 
Faget bygger oven på 
undervisningen fra 
grundskolen, og du har 
mulighed for at gå til 
mundtlig og praktisk 
prøve efter 10. klasse.

Biografen
Fra Casablanca til Klovn 
- fede film du aldrig ville 
have set! Faget Biografen 
er for dig, der synes, 
det kunne være fedt at 
analysere Hitchcocks 
klippeteknik og Tarantinos 
filmsprog. Her diskuterer 
vi blandt andet 
filmgenres kendetegn og 
underlægningsmusikkens 
betydning for 
helhedsoplevelsen 
af film.  Du får viden 
om filmkunstens 
historie fra stumfilm til 
animationsfilm.

Film & foto
Valgfaget Film & foto 
er for dig, der gerne vil 
arbejde med foto og 
filmredigering og løfte 
dine billeder og film til et 
helt nyt niveau. Du lærer 
nye teknikker og metoder 
til at optage og redigere. 
Du kommer blandt 
andet til at arbejde 
med komposition, lys og 
skygge, farver, motiver, 
bevægelse, redigering 
og planlægning af et 
fotoshoot.

Men ś Room
Lær om gode manerer, 
og hvordan kvinder 
tænker. Hvorfor snakker 
piger så meget, og 
hvorfor har de så stort 
behov for at blive lyttet 
til? Hvordan charmerer 
du nemt din udkårne? 
Og hvad falder kvinder 
for hos mænd? Her lærer 
du også om dresscode 
og god bordskik – kort 
sagt: Du lærer at være en 
gentleman. Vi besøger 
blandt andet en tøjbutik 
og lærer at dække et 
bord korrekt.

Girls’ Zone
Faget Girls’ Zone er 
selvfølgelig kun for piger. 
I Girls’ Zone arbejder 
vi med emner, der er 
vigtige for at have det 
godt med sig selv og 
andre mennesker. Vi taler 
om værdier, selvtillid/
selvværd, hvordan vi er 
blevet til dem, vi er, og 
hvordan vi udvikler os til 
at være dem, vi gerne 
vil være. Du får stor 
mulighed for at være 
med til at bestemme 
indhold og arbejdsformer.

Dansk  
- supplerende
Har du svært ved at 
komme i gang med 
dansk stil? I supplerende 
dansk arbejder du mest 
med skriftlighed. Vi har 
fokus på tekstopbygning, 
og ud fra fx 
skriveskabeloner træner 
vi de skriftlige genrer, 
du kommer til at møde 
i 10. klasse. Du arbejder 
også med stavning og 
grammatik.

Engelsk
- supplerende
Supplerende engelsk 
er for dig, der har lyst til 
og brug for at få styrket 
dine engelskkundskaber. 
Du skal være parat til at 
udfordre dig selv både 
mundtligt og skriftligt, og 
du skal være indstillet på 
at gøre en indsats skriftlig 
og mundtligt.

Matematik
- supplerende 
Har matematik ind til 
nu været et svært og 
uforståeligt fag, som 
du synes, er gået hen 
over hovedet på dig?  
Så du ikke den eneste. I 
supplerende matematik 
arbejder du med dine 
egne faglige huller. Vi 
ser faget som en stige, 
hvor de nederste og 
bærende trin skal være 
i orden, før vi kravler 
videre. Vi arbejder med 
gentagelser og taler 
i et sprog, du forstår, 
samtidig med at du 
får nogle matematiske 
færdigheder, du 
kan bruge nu og 
på din kommende 
ungdomsuddannelse.
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Vores temafag ligger i fire perioder hen over skoleåret. 

Elever på Plus 10 har temafag i alle skemaperioder. 
Elever på Erhverv 10 har temafag i periode 1, 3 og 4. I periode 
2 er eleverne på Erhverv 10 i brobygning. 

Eleverne på de to linjer skal prioritere tre temafag inden for 
hver periode. 

På de næste sider finder du en kort beskrivelse af vores 
temafag, og et overblik over temafagene i de fire perioder.

Vælg mellem  
15 temafag 

Plus 10 | Erhverv 10 

Tem
afag
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Tem
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Temafagsperioder 

Periode 1 - Sommer 
Plus 10 og Erhverv 10 

• MTB
• Lær at spille golf
• Aqua 
• Adventure og outdoor
• Gourmet 
• Art/Design
• Håndværk 
• Træning og kost
• Blogger’s Life

Periode 2 - Efterår 
KUN Plus 10

• Træning og kost 
• Innovation og bæredygtighed
• Bliv voksen
• Art/Design
• Udsyn
• Adventure og outdoor 

 
 
 
 

Periode 3- Vinter 
Plus 10 og Erhverv 10 

• Træning og kost
• Innovation og bæredygtighed
• Håndværk 
• Bliv voksen
• Art/Design
• Gourmet
• Praktik 
• Udsyn
• Bog- og brætspilscafé 

Periode 4 - Forår 
Plus 10 og Erhverv 10

• MTB
• Lær at spille golf
• Blogger’s life
• Bliv voksen
• Event - galla
• Adventure og outdoor 
• Gourmet 
• Art/Design
• Udsyn 

Du skal prioritere tre temafag inden for hver periode.  
Dine ønsker er bindende.



Tem
afag

MTB-introkursus
I temafaget MTB-
introkursus lærer 
du korrekt teknik 
for de forskellige 
grunddiscipliner inden 
for mountainbike. Vi 
starter på et niveau, hvor 
alle kan være med og 
udvikler os herfra. Som 
skridt på din vej til at 
blive en dygtig MTB-kører 
besøger vi forskellige 
flowspor i Midtjylland, 
hvor du vil få masser at 
fede naturoplevelser. 

Lær at spille golf
Lær at spille golf er for 
dig, der har lyst til at 
være udendørs og er 
vild med at udfordre 
dig selv. Du vil gerne 
lære et nyt, spændende 
og interessant spil 
med den lille bold fra 
bunden. Vi starter på 
begynderniveau, hvor 
alle kan være med. 
Du lærer de forskellige 
slagteknikker og de 
tekniske vendinger, man 
bruger i golfspillet.

Træning og kost
Temafaget Træning 
og kost er for dig, 
der gerne vil blive 
klogere på sundhed 
og kroppen. Du lærer 
om hensigtsmæssig 
ernæring og 
kostens byggesten, 
og du får indsigt i 
anatomi, fysiologi 
og træningslære. Du 
kommer til at prøve 
forskellige former for 
fysisk aktivitet som fx 
styrke- og holdtræning, 
yoga og løbetræning.

Aqua
SUP, surf og svømning! 
Temafaget Aqua er for 
dig, der har svømmehud 
mellem tæerne og elsker 
at være på vandet, 
når det gæller :-). Du 
skal svømme i både 
svømmehal og i havet, 
og du prøver både 
windsurfing og SUP. 
Her er plads til både 
garvede vandhunde og 
nybegyndere. Det eneste 
krav er, at du kan lide at 
være i vandet. Så tag 
våddragten på og hop 
med os i bølgen blå.

Adventure og 
outdoor
Temafaget Adventure 
og outdoor er for dig, der 
brænder for at komme 
ud under åben himmel. 
Vi skal have fart over 
feltet med mountainbike, 
klatring, adventurerace 
og rappelling, men også 
helt ned i gear og nyde 
naturen med kajaktur, 
bålmad og fællesskab. 

Gourmet
Temafaget Gourmet er 
for dig, der kan lide at 
tilberede finere retter 
af kvalitetsråvarer med 
fokus på smagsoplevelse 
og æstetisk anretning. 
Du får viden om 
grundlæggende 
køkkenteknikker og 
lærer at lave både 
lækker hverdagsmad 
og en finere festmenu, 
som du kan begejstre 
familie og venner med 
til din fødselsdag eller 
nytårsaften

Håndværk
Er du idérig, og 
har du lysten til at 
arbejde med at skabe 
resultater i kreative 
processer gennem en 
håndværksmæssig 
tilgang, så er dette faget 
for dig. Vi arbejder i træ- 
og metalværksteder, 
hvor du kan skabe egne 
produkter. Vi har fokus 
på værktøjskendskab 
og korrekt håndtering. 
Arbejdstegninger og 
processer er også en del 
af faget.

Art/Design
Er du idérig, og har du 
lysten til at arbejde 
med at skabe resultater 
i kreative processer 
gennem en design- og 
kunstorienteret vinkel? 
Så er dette faget for digI 
I Art/Design arbejder du 
med visuelle fænomener, 
hvor du lærer at 
kommunikere og udtrykke 
dig i og med disse. 
Fagets fokus er blandt 
andet popart, streetart, 
installationskunst, 
fotobearbejdning, 
skulptur og tegnekursus. 

Innovation og 
bæredygtighed
I dag skal man 
medtænke verdensmål 
og bæredygtighed, 
når man udvikler 
konkrete produkter eller 
forretningsmodeller. 
Når en ide til et produkt 
opstår, skal der derfor 
fra start tænkes i 
bæredygtighed og en 
komplet kortlægning af 
et produkts livscyklus. I 
temafaget Innovation 
og bæredygtighed har 
vi fokus på idéudvikling, 
proces og produkt. Du 
får kompetencer, du kan 
bruge nu og i fremtiden!

Bliv voksen!
Lån og gæld – undgå 
luksusfælden og lær 
at stå på egne ben! 
Temafaget Bliv voksen! er 
for dig, der gerne vil have 
styr på din økonomi, og 
undgå ”Luksusfælden” 
Derudover lærer du 
praktiske færdigheder, 
som kan gavne dig i dit 
voksne liv. Det er fx at 
kunne sætte en hylde op 
helt selv, skifte en elpære 
og lave en madplan.
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Tem
afag

Blogger’s Life
Blogger´s life og livet som 
influencer! Drømmer du 
om at starte en blog, så 
tager vi dig ved hånden 
fra idé til udgivelse. Vi 
gennemgår emnevalg, 
idéudvikling, skrivestil, 
visuelt udtryk og meget 
mere, som du kan 
bruge til at skabe din 
drømmeblog! Derudover 
følger vi forskellige 
influencers og prøver 
deres forskellige stilarter 
og virkemidler af. 

Bog- og 
brætspilscafé
I en tid hvor en stor 
del af vores sociale 
samvær foregår med 
eller gennem en skærm, 
er dette faget hvor 
du sætter skærmen 
på pause og ser dine 
kammerater i øjnene i 
et fag med fordybelse 
og mentalt udviklende 
samvær. Vi læser og 
diskuterer forskellig 
litteratur efter elevernes 
valg. Vi lægger også 
bøgerne fra os og spiller 
både klassiske og nye 
brætspil. 

Event – planlæg 
årets gallafest
Drømmer du om 
at arrangere den 
begivenhed, som alle 
kommer til at tale om 
i evigheder bagefter? 
Nu har du chancen! I 
temafaget Event får du 
en unik mulighed for at 
planlægge, organisere 
og eksekvere årets 
gallafest. Du er med i 
maskinrummet, når alle 
aftaler skal laves, og du 
har fingeren på pulsen, 
når detaljerne skal på 
plads og føres ud i livet. 

Udsyn
Temafaget Udsyn er for 
dig, der er optaget af 
det globale samfund og 
at se ud over Danmarks 
grænser. Du stifter 
bekendtskab med flere 
sprog som fx spansk 
og fransk og får en lille 
smagsprøve på kinesisk.

Praktik 
Drømmer du om at 
komme ud i en rigtig 
virksomhed og følge 
hverdagen og afprøve 
dine kompetencer - Så 
er dette temafag lige 
noget for dig! Du finder 
selv din praktikplads med 
hjælp fra Learnmark 10’s 
undervisere og vejledere, 
så du kan afprøve lige 
netop det fagområde, 
som du brænder for. 
Under dit praktikforløb 
får du kendskab til 
virksomheden samt til 
hvilke kompetencer der 
kræves i jobfunktionen.
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Learnmark 10  

Stadionsvej 2
8700 Horsens
T: 8816 3600
E: info@learnmark.dk
learnmark.dk/learnmark 10


