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Hvorfor vælge Mariagerfjord 10. klassecenter?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får høj faglighed kombineret med fælleskab og oplevelser
Du står stærkere i ungdomsuddannelserne efter et år på MF10
Der er flere timer end normalt i dansk, matematik og engelsk
Du bliver afklaret om, hvad du vil efter 10. klasse
Du får nye venner fra hele kommunen
Du får et varieret skoleår
Du kan forberede dig til gymnasiet eller erhvervsuddannelserne
Du kan kombinere en seriøs tilgang til fodbold med faglig udvikling
Vi kan oprette EUD10 (ønsker du det, så kontakt MF10)
Du øger dine muligheder for et godt resultat på ungdomsuddannelserne
Flere ekskursioner i løbet af skoleåret
Virksomhedsbesøg
Studietur til udlandet

Fodboldklasse

Fodboldlinjen er et samarbejde
med Hobro IK’s talentafdeling.

Vi har tre typer klasser:

• Gymnasieforberedende klasse
• Erhvervsuddannelsesforberedende klasse
• Fodboldklasse

Træningen bliver varetaget
af uddannede trænere fra
Hobro IK.
Du får tre gange morgentræning og en hel dag, hvor
vi udover træningen har fokus
på kost, skadeforebyggelse,
træneruddannelse mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gå i klasse med elever med samme interesse
Få kvalificeret træning 3-4 gange ugentligt
Klassens fællesskab og trivsel er i fokus
Glæd dig til at komme i skole hver dag
Få mange lifeskills med videre
Lær at planlægge og strukturere din hverdag
Bliv mere målrettet
Lær meget om kost og sundhed
Bliv bedre til fodbold
Få høj faglighed

lighed
Du har mu
for at bo i
e med
forbindels en
ss
fodboldkla

Hvad får du i
de forskellige klasser?
GYMNASIEFORBEREDENDE
KLASSE:

ERHVERVSUDDANNELSESFORBEREDENDE KLASSE:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Forbered dig fagligt til gymnasiet
Fagligt fokus
Afklar retning på gymnasiet
Studieteknik
Undervisning en dag om ugen på gymnasiet
Gymnasierettede valgfag
Fællesskab

Styrk dit faglige niveau
Fagligt fokus
Afklar uddannelsesretning
Undervisning rettet mod erhvervsuddannelserne
Virksomhedsbesøg
Mulighed for praktik
Undervisning en dag om ugen på erhvervsskolerne

Sådan sammensætter du dit år på MF10
ALLE SKAL HAVE
Dansk, matematik og engelsk

VÆLG KLASSE
Gymnasierettet klasse, erhvervsrettet klasse eller fodboldklasse

VÆLG BLANDT MANGE VALGFAG

VÆLG ET LINJEFAG

• Tysk

• Ekstra Matematik

• International

• Science og fysik/kemi

• Samfundsfag

• Styrk sproget

• E-sport

• Pædagogik og psykologi

• Billedkunst

• My world

• Idræt

• Kokkelinje

• Mediefag

Dit skema kan se sådan ud før jul:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Dansk

Valgfag

• Brobygning
• Fodbold

Valgfag

Engelsk

Dansk

Valgfag

• Brobygning
• Fodbold

Valgfag

Matematik

Engelsk

Dansk

• Brobygning
• Fodbold

Engelsk

Matematik

Matematik

Dansk

• Brobygning
• Fodbold

Matematik

Dansk

Linjefag

Engelsk

• Brobygning
• Fodbold

Linjefag

Dansk

Linjefag

Linjefag

OBS! Efter jul afløses brobygning af en valgfagsdag.
Fodbold fortsætter hele året.

Værd at vide om linjefagene
INTERNATIONAL LINJE
På international linje lærer vi at forstå verden
omkring os. Vi ser på, hvordan verden er
indrettet, fx FN, EU, NATO. Vi undersøger,
hvordan unge i andre lande lever. Vi laver
projekter på både dansk og engelsk.

IDRÆTSLINJE
Lær din krop at kende, og vær sammen med
andre idrætsinteresserede unge i udfordrende
og sociale rammer. Faget er en kombination af
praksis og idrætsteori. Mest praksis. Udover at
deltage aktivt i mange forskellige idrætsgrene,
så vil du også lære om idrætsfysiologi, krop og
ernæring m.v.

KOKKELINJE
På kokkelinjen lærer du at
lave super lækker mad.
Det kan være finere mad
som på en restaurant, men
du bliver også forberedt
på at skulle have dit eget
køkken, når du flytter hjemmefra.
Kost, ernæring og køkkenhygiejne indgår også i
faget.

PSYKOLOGI OG
PÆDAGOGIK
Faget omhandler:
• Menneskets udvikling
• Menneskets samvær
• Menneskets adfærd

BILLEDKUNST OG DESIGN
Er du interesseret i kunst og design? Har du
lyst til at afprøve og styrke dine kunstneriske
evner? Så er denne linje noget for dig. Du
kommer til at arbejde med forskellige teknikker fra idé til produkt.

• Dannelse af identitet
• Normalt og unormalt
• Læreprocessor
• Stimuli og sanser
• Teori og praktiske øvelser

MY WORLD
• Markedsføring på sociale medier
• Kommunikation på internettet
• Innovation – fra idé til at skabe værdi i
praksis
• Flytte hjemmefra – økonomi, faste udgifter,
budgetlægning, forsikringer mm.

SCIENCE MED
FYSIK OG KEMI
Dette fag giver dig mulighed
for at arbejde praktisk med
fysik, kemi, biologi, geografi
og matematik.
Faget har også en teoretisk
del, da du har mulighed for at
aflægge 10. klasseprøven i
fysik og kemi.

ÅBENT HUS
13. JANUAR 2021
KL. 17.00-19.00

degngrafisk.dk

- Kom og oplev skolen

TILMELDING TIL SKOLEÅRET
2021–2022

Klik ind på www.MF10.dk og print tilmeldingsblanketten
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