Tilmelding til Hjørring Ny 10. Skoleåret 2018/2019
Navn __________________________________________________
Adresse________________________________________________
Postnr. __________________By_____________________________
CPR.nr. _____________________Elev mobil__________________
elev e-mail adresse:___________________
Nuværende Skole og klasse ________________________________

Jeg har valgt 10. klasse fordi jeg:
( ) har brug for uddannelsesmæssig afklaring. (Den almindelige 10.klasse)
( ) har brug for afklaring i forhold til gymnasierne. (Gymnasiepakken)
( ) har et ønske om en erhvervsfaglig uddannelse og fagligt tilpasset undervisning.
(Prof-X, Hjørring Kommunes EUD10 tilbud)

Vedr. div. kontakter til hjemmet: (skal udfyldes)
Hjemmets telefonnummer:_______________
Mors mobiltelefonnummer: ________________ Mors mail:________________________
Mors arbejdstelefonnummer:_______________ Arbejdssted:_______________________
Fars mobiltelefonnummer:_________________ Fars mail:_________________________
Fars arbejdstelefonnummer:_______________ Arbejdssted:_______________________

Vedr. diverse tilladelser: (Skal udfyldes)
Som skole tilstræber vi at have en levende og spændende hjemmeside samt Facebook-side, hvilket betyder
at vi ofte har brug for at benytte billeder fra den daglige undervisning.
Vi giver tilladelse til at billeder af vores søn/datter må bruges i den anledning: (sæt kryds)
( ) ja ( ) nej
I forbindelse med den daglige undervisning har vi til tider brug for at transportere elever til andre steder end
selve skolen. Dette kan være på skolens cykler, til fods eller med bus. Men af og til kan det være
hensigtsmæssigt at der benyttes privat bil, efter gældende lovgivning (sele, fart m.m.)
Vi giver tilladelse til at vores søn/datter må transporteres i privat bil: (sæt kryds)
( ) ja ( ) nej
Hvis vi skal vejlede eleverne bedst muligt i forhold til undervisning og uddannelsesvalg, er det vigtigt at vi
kender eleven så godt som muligt. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at vi må læse de rapporter der evt.
er udarbejdet af PPR vedr. den unge. Må vi hente de oplysninger der måske er om den unge hos PPR, for at
være godt forberedt?
( ) ja ( ) nej

Vedr. andre forhold:
Sygdom/medicin forbrug skolen skal kende til:__________________________________
_______________________________________________________________________
Andet skolen skal kende til:_________________________________________________

Tilbudsfag ved Hjørring Ny 10. skoleåret 2018-2019:
Som elev på Hjørring Ny 10. har du mulighed for at vælge mellem:


de obligatoriske tilbudsfag som vælges for hele skoleåret. (Disse vælges inden skoleårets start)



forskellige valgfag som udbydes i løbet af skoleåret. (Disse præsenteres og vælges efter skoleårets
start)

Hvis du i din uddannelsesplan har ønsket en gymnasial uddannelse efter 10. klasse – er du
automatisk tilmeldt gymnasiepakken på Hjørring ny 10.
Dette betyder at du SKAL have tysk og fysik/kemi – medmindre der er givet dispensation. Denne
gives af skolens leder.
Du har måske allerede tilkendegivet valgfag i din elektroniske tilmelding til Hjørring Ny 10. – men vi vil gerne
have dit valg bekræftet.
Jeg vælger følgende: (sæt kryds)

Tilbudsfag: (Du kan vælge alle dem du vil)
□ Tysk (fortsættersprog) 100 timer årligt, med mulighed for at afslutte med prøve på FS10
/FSA Niveau
□ Fysik/kemi (Fortsætterfag) med mulighed for at afslutte med prøve; FP10 eller FP9.
Undervisningen er forankret i forsøgsrækkefølger med et grundigt teoretisk fundament. Der
afleveres jævnligt fysikrapporter.
□ X-fag ( 20 årlige timer fordelt i løbet af skoleåret. En blanding af små relevante faglige
kurser og lektiehjælp)

Computerbrug:
□ Jeg medbringer ikke egen computer til brug på skolen.

Dato _____________

Elev _______________________
Underskrift

Forældre ____________________
Underskrift

Tilmeldingen skal være skolen i hænde senest den 1. april 2018
Kan sendes til Hjørring Ny 10., Norgesvej 6, 9800 Hjørring eller indscannet til mail hnx@hjoerring.dk.
Der kan desuden også søges via www.optagelse.dk

Du vil efter 1. juni 2018 modtage et velkomstbrev.

