Drejens, april 2020

Kære kommende elev
Du er tilmeldt 10. skoleår på Koldingegnens Idrætsefterskole i 2020/2021 og du har mulighed for enten at

gå i 10. klasse eller 10. TEMA?
Når vi mødes på zoom mandag d. 4. maj vil vi give en præsentation af de to valgmuligheder. Der vil være
lærere til stede, der har undervist i både 10. klasse og 10. TEMA og der vil være elever fra både 10. klasse og
10. TEMA.
Mødet vil være en blanding af information og mulighed for spørgsmål til lærere og elever. Vi glæder os til at
se jer.

De to 10. klassestilbud:
KIE tilbyder dig to undervisningsmuligheder indenfor de boglige fag:
1. 10. KLASSE med fokus på de traditionelle skolefag
2. 10. TEMA som en tværfaglig klasse
1. 10. KLASSE er en almindelig 10. klasse med afsluttende prøver i slutningen af skoleåret. Du får
undervisning i dansk, matematik, engelsk og kan tilvælge tysk og fysik som valgfag.
Undervisningen og indholdet i vores almindelige 10. klasse har til formål at udvikle og udfordre dig både
fagligt og socialt.
Derudover arbejder vi i fællesskab frem mod de afsluttende prøver FP10 og din videre uddannelsesvej.
I alle de boglige fag har vi fokus på at udvikle din studieteknik ved bl.a. undervisning i læsestrategier,
notatteknik, sprogforståelse, præsentationer samt samarbejde.
2. 10. TEMA er et prøvefrit studieforberedende 10. klasses tilbud. Så hvis du er nysgerrig på din omverden
og har du lyst til at fordybe dig, undersøge og producere så er 10.TEMA helt sikkert noget for dig.
Indholdet i 10.TEMA spænder på tværs af de samfunds- og naturvidenskabelige fag, hvor hver enkelt uge
sætter fokus på et nyt tema:
•
•
•
•

Undervisningen tager udgangspunkt i tidsaktuelle og tværfaglige temaer hver uge.
Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor eleverne lærer at bygge bro
mellem disse.
Undervisningen er både proces- og produktorienteret med blandt andet kortfilm, avis, rap,
præsentationer og programmering som nogle af arbejdsformerne.
Undervisningen bærer bl.a. præg af oplæg, individuelle- og gruppearbejde, bevægelse, ture ud af
huset og spændende besøg udefra.
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10.TEMA skal i løbet af skoleåret skrive to bi-opgaver og én hovedopgave. Disse to bi-opgaver er øvelse frem
mod hovedopgaven, som afslutningsvis skal fremlægges sidst på skoleåret. TEMA-eleverne lærer, udover at
skrive en længere undersøgende opgave, at kunne redegøre for noget fagligt stof samt analysere og diskutere
dette. Hertil lærer TEMA-eleverne også at behandle faglige kilder. Under alle tre skriveforløb støttes eleverne
både i undervisningen og af deres tilknyttede vejleder. TEMA-eleverne vil for hovedopgaven få en udtalelse
for både opgave og fremlæggelse.
10.TEMA er en karakterfri klasse, hvor der er fokus på løbende vejledning og konstruktiv feedback både fra
underviserne og eleverne internt imellem.
10.TEMA aflægger ikke FP10 (Folkeskolens prøver for 10. kl.)

Venlig hilsen
Koldingegnens Idrætsefterskole
Morten Svane
Forstander
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