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Et anderledes skoleår
Det skal være nyt og spændende at gå i 
10. klasse! Du skal møde nye venner, fag 
og lærere. Men frem for alt skal du glæde 
dig til et livligt og udviklende ungdoms-
miljø.

På UCN10 tror vi på at blandingen af et 
linjefag du brænder for og fag, du skal 
dygtiggøre dig i, giver dig det gode og 
afvekslende skoleår. Vi prikker til din 
robusthed, og i undervisningen vil du 
opleve et twist af bevægelse. Uanset hvor-
dan du sætter dit skema sammen, vil du 
kunne afslutte skoleåret med et 10. klasses 
afgangsbevis.

På UCN10 kommer vi hinanden ved! Vi 
tager på introtur, mødes til foredrag, fæl-

lessamlinger, temadage, gallafest, fredags-
cafeer, slipsedage, biograftur og meget 
andet godt. Til foråret forbereder linjen 
sig til den store studietur, der vil gå til en 
spændende europæisk by. Det gode og 
forpligtende fællesskab på skolen skaber vi 
sammen – i fællesskab gør vi UCN10 til et 
godt sted at lære og et godt sted at være!

Vi glæder os til at byde indenfor til et nyt, 
anderledes og spændende år – og hvem 
ved, måske det bliver dit bedste skoleår?

Vi har gjort det godt i 25 år, og vi har tænkt 
os at blive ved!
 
Poul Henning Jørgensen
Skoleleder

HUSK – du er altid velkommen til
  at kontakte skolen, uanset hvad 

        du har på hjertet



Du kan vælge mellem 9 forskellige linjer.
Hver uge har du 2 hele skoledage med 
linjetimer.

Alle linjer giver dig de samme muligheder 
for valg af ungdomsuddannelse efter  
10. skoleår. Derfor bør du vælge linje ud 
fra, hvad du synes, der er spændende at 
arbejde med. Vi ved, det giver det bedste 
skoleår, og du udvikler dig mest ved at 
vælge linje efter interesse. 

Et 10. skoleår på UCN10 bliver bedst når….
• du tør sige JA og er positiv og aktiv!
• du sætter dig et mål og går efter det!
• du er her – det er bare bedre, når vi er 

her alle sammen!
• du vil være med i fælleskabet og er en 

god ven!

Linjerne
Byggeri & Produktion ..............10 lektioner
eSport  ..................................................10 lektioner
EUD10  .................................................10 lektioner
Idræt  .....................................................10 lektioner
Iværksætter & Innovation  ...10 lektioner
Kreativ  .................................................10 lektioner
Medie & Kommunikation  .....10 lektioner
Musik & Teater  ..............................10 lektioner
Samfund & Sundhed  ...............10 lektioner

Obligatoriske fag
Dansk  ..................................................... 6 lektioner
Engelsk  ................................................. 4 lektioner
Matematik  .......................................... 4 lektioner
Samfundsfag  ................................... 2 lektioner
Valgmodul .......................................... 2 lektioner

I valgfagsmodulet er det muligt at 
vælge mellem flere spændende og 
kreative aktiviteter.

Du kan vælge følgende prøve- 
forberedende fag, som er fortsætterfag
Fransk  .................................................... 4 lektioner
Fysik/kemi  .......................................... 3 lektioner
Tysk .......................................................... 4 lektioner

Du kan kun tilmelde dig tysk, fransk og 
fysik, hvis du har afsluttet faget med prøve 
i 9. klasse – eller har årskarakter i faget.

Turbohold
2 ekstra lektioner ugentligt til eleven med 
udfordringer i dansk og/eller matematik.

Chromebook
Medbring din egen bærbare eller lån en 
Chromebook af skolen.

Linjerne / dit skema / fag



Vil du udvikle din personlighed og blive mere tryg 
ved at stå foran et publikum? Elsker du musik og 
teater? Her styrker vi din kreativitet, dit selvværd 
og dit mod.

Vi udvikler os i et trygt og sjovt fællesskab, hvor 
der er plads og udfordringer til alle, uanset om  
du er ny på scenen eller har spillet og sunget i 
mange år.

 Vi arbejder med: 
• Teatersport og improvisation
• Skuespilteknik, rollespil og forumteater 
• Teaterhistorie og musikgenrer 
• Band med forskellige musikalske udtryk
• Sang og sangskrivning
 
Musik & Teater udvikler kommunikation, sam-
arbejde og troen på dig selv. Vi deltager i work-
shop på Musikmuseet om fremtidens musik og i 

workshop i Skuespilhuset på Det Kgl.Teater.  Vi får 
også besøg udefra af en professionel musiker og 
skuespiller.

Året slutter med vores egen teaterkoncert eller 
musical, som vi opfører på en professionel scene i 
Teatersalen på Kulturhuset Kilden.

Musik & Teater samarbejder med Medie & Kom-
munikation samt Kreativ linjen.

Musik & Teater

Scenen og musikken    
       bliver ét fællesskab



På Medie & Kommunikation er de medier og den 
teknik, der omgiver os - vores arbejdsfelt.

Vil du arbejde praktisk, kreativt og professionelt 
med fotografi, IT, video-egenproduktion, spillefilm, 
filmiske virkemidler og mange andre medieud-
tryk?
• Filmhistorie og filmklassikere
• De sociale medier og kommunikation på nettet
• Dygtiggørelse til kreative processer og projekt- 
 arbejde

• Lave Podcast
• Nyhedsstof og aviser
• Cybersikkerhed og programmering
• Fokus på det æstetiske – altså, hvor du får  
 tingene til at tage sig pæne ud i redigerings-  
 programmer samt på de sociale medier.
• Møde professionelle fagpersoner inden for  
 mediefaget. Vi har bl.a tidligere samarbejdet  
 med: Station Next på Zentropa, Producer fra  
 Blu, Fotograf Anja Ekstrøm, Lysdesigner og  
 programmør fra Live Company og mange flere.

Målet for arbejdet på linjen er kommunikation 
og forståelsen af det samfund og den teknik, der 
omgiver os samt faglig og personlig udvikling.
Vi samarbejder med eSport, Musik & teater samt 
Kreativ linjen.

Du får et spændende og anderledes skoleår fyldt 
med udfordringer på både det personlige og det 
kreative plan samtidig med, du bliver en del af et 
stærkt fællesskab

Medie & Kommunikation

Klar til optagelse ...



På Idrætslinjen vil du
• blive en del af et fantastisk forpligtende 

fællesskab
• få sved på panden og komme i bedre 

form
• møde fysiske udfordringer og opleve 

mental udvikling

Du vil opleve, at idræt giver mere overskud 
i hverdagen og til det øvrige skolearbejde. 

Vi arbejder med:
• Personlige målsætninger og den enkel-

te elevs udvikling. Alle elever kan mere, 
end de tror!

• Idrætsgrene, du måske ikke har prøvet 
før. Vi arbejder ikke meget med de tradi-
tionelle klubidrætter

Vi går meget op i, at den enkelte elev får 
plads til at arbejde med sin egen udvik-
lingsvej. Idrætsåret er bygget op omkring 
praktisk og teoretisk idrætsundervisning, 
som udfordrer og giver smil på læben 
samt aktiviteter som fx.:
•  Mountainbike, klatring, cirkeltræning,  
 sejlads, vinterbadning plus mange  
 andre spændende aktiviteter
•  Adventure-tur til et sted i Europa
•  Shelterture, hvor vi laver mad over bål 

og overnatter i det fri

Vi cykler til mange af vores aktiviteter, så  
det er derfor et krav, at du har en velfunge-
rende cykel samt en cykelhjelm.
 
På Idræt tilstræber vi, at alle elever får det 
bedste og mest udbytterige skoleår i deres liv.

Idræt

Du kan mere, 
  end du tror!



Hvis du drømmer om en fremtid som f.eks: 
Arkitekt, tømrer, bygningsingeniør,  
energi-specialist, industritekniker, mekaniker, 
offshorearbejder eller maskinmester? … så er 
Byggeri & Produktion noget for dig.

På linjen kombinerer vi teori og praksis, så du lærer 
at bruge dine trigonometriske beregninger til no-
get meningsfuldt som f.eks. beregning af en tag-
konstruktion, tegning i 3D, programmering, IT og 
materialeforståelse. Vi ser på industriens udvikling 

fra fabrik og samlebånd til nutidens robotteknolo-
gi og betydningen for vores velfærdssamfund. På 
linjedage er vi f.eks. på virksomhedsbesøg, tager 
brandsluknings- og førstehjælpskursus, er i korte 
praktikker og i brobygning, arbejder med pro-
jekter der relaterer til linjen samt ture der styrker 
klassens sociale fællesskab.
 
Det er vigtigt, at du interesserer dig for de fag, der 
knytter sig tæt til linjen f.eks. sløjd, matematik, fysik 
og programmering, og du skal være indstillet på 

at arbejde både med hjerne, krop og hænder. 
 
Ved skoleårets slutning vil du have en bred viden 
om uddannelser, fag og krav inden for byggeri, 
produktion og teknologi, som vil hjælpe dig til at 
finde netop dét studievalg, der passer til dig.
 
Undervisningen tilgodeser fremtidige ungdoms-
uddannelser, uanset om det er EUD, EUX eller et 
gymnasialt forløb.

Byggeri & Produktion

Hjerne, krop 
     og hænder 
   er i spil





Fællesskab
Ungdomsmiljø

Udvikling
Robusthed

Oplevelser



Kreativ
Kreativ linje er et oplagt valg for dig, hvis du 
interesserer dig for tegning, animation, 
design og kunst som værktøj og kommu-
nikationsform. Vi kommer til at arbejde med 
tegneserier, reklamer, kunst og meget 
mere. 
 
På denne linje forfølger vi drømmen om at 
bruge kreativitet i både uddannelse og job. 
Du er med til at planlægge året, hvor du 
udvikler dine faglige og personlige kompe-
tencer gennem kreativitet og fantasi. 

Vi får besøg af udøvende kunstnere, der kan 
inspirere os. Vi tager ud og ser en masse 
kreative værksteder, på gallerier og kunst i 
det offentlige rum. Vi skaber også vores egne 
kunstværker. 
 
Billeder spiller en kæmpe rolle i vores hver-
dag, og det er en fordel at kunne kommunike-
re gennem billeder og gennemskue budska-
ber i billeder og videoer. Samtidig udvikler

tegning din iagttagelsesevne og din hukom-
melse.

 Vi tager udgangspunkt i dig og dit talent og 
dine interesser, fordi vi tror på, at man lærer 
mest, når det man laver betyder noget for en.
 
Du får mulighed for at arbejde projektoriente-
ret, og vi eksperimenterer med at kombinere 
kreative udtryksformer. Du får mulighed for at 
udvikle dit talent samtidig med, at du bliver 
forberedt til afgangsprøven i 10. klasse.
 
Ved årets afslutning kan du søge ind på 
gymnasiet eller en erhvervsskole, og du er et 
skridt foran, hvis du vil søge ind på en kreativ 
uddannelse.  Vi samarbejder med Musik- og 
teaterlinjen og Medie- og kommunikations-
linjen.
 
Velkommen til et år fyldt med kreative 
udfordringer og oplevelser!

Slip fantasien løs!



Drømmer du om at arbejde som f.eks. Ejendoms-
mægler, revisor, bankrådgiver, shippingassi-
stent,  sales manager, reklamekonsulent, eller 
at starte din egen virksomhed? ... så er Iværk-
sætter & Innovation det rette for dig! 

På linjedage kan vi have besøg af en virksomhed 
eller selv være på virksomhedsbesøg. Det kan 
være et pengeinstitut, ejendomsmægler, grossist, 
reklamebureau, bogholderi, shippingfirma m.v.. 
Her vil vi høre om og opleve, hvordan en typisk ar-

bejdsdag forløber. Andre linjedage er vi i brobyg-
ning på f.eks. Handelsuddannelserne EUD, EUX og 
HHX eller på skolen for at arbejde med projekter 
inden for forretningsverdenen.

Du vil blive udfordret på din kreativitet, når du 
bliver sat i gang med at bygge din egen virksom-
hed op eller opfinde et nyt produkt eller service-
ydelse. Det betyder blandt andet, at du kommer til 
at arbejde med markedsføring, virksomheds- og 
afsætningsøkonomi, samfundsfag mv. 

Vores mål er, at du bliver afklaret omkring stu-
dievalg efter 10. klasse, og uddannelsesparat til 
en gymnasial- eller erhvervsmæssig uddannelse 
– både på det faglige, personlige, kreative og det 
sociale plan.
 
Har du mod på at prøve dig af i en verden, hvor 
mennesker og økonomi mødes, så er Iværksætter 
& Innovation lige dig.

Iværksætter & Innovation

Mennesker og 
     økonomi mødes



Samfund & Sundhed
Drømmer du om en uddannelse inden for  
f.eks. pædagogik, undervisning, sund-
hedsvæsenet, sagsbehandling, politiet, 
jura, hotel- og restaurantbranchen 
eller…? 
 
Ønsker du at arbejde med mennesker, så 
er linjen Samfund & Sundhed lige dig.

Vi arbejder blandt andet med:
• Sundhed – både fysisk og psykisk
• Omsorg – hvordan opfanger og imøde-

kommer du andres behov
• Pædagogik og psykologi – læring og 

dannelse
• Kommunikation og konflikthåndtering: 

evnen til at lytte, være nærværende og 
nedtrappe en konfliktfyldt situation.

I løbet af skoleåret er vi en del dage i 
brobygning, hvor vi får undervisning af 
faglærere på EUD, EUX og de gymnasiale 
uddannelser. De øvrige linjedage bliver 
brugt til faglig fordybelse på UCN, pro-
jektdage, virksomhedsbesøg, udflugter 
og socialt samvær. 
 
Vores mål er, at du i løbet af 10. klasse 
bliver i stand til at træffe et godt og rea-
listisk valg omkring det/de næste skridt, 
og vi arbejder henimod, at du bliver gjort 
uddannelsesparat til en gymnasial eller 
erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Mennesket 
  i fokus



Drømmer du om en fremtid som f.eks. Professio-
nel gamer, it-tekniker, projektleder, program-
mør, serveradministrator, officer i forsvaret 
eller…?

På eSport arbejder vi med en professionel og 
seriøs tilgang til computerspil og IT.
 
Du får topkvalificeret undervisning og træning i 
forskellige eSportsspil som fx Fortnite, CS-GO, FIFA, 
League of Legends og Apex Legends. 
Vi laver også mentaltræning og fysisk træning, så 

du kan blive bare lidt bedre end de andre. Fokus er 
også på teamsamarbejde og det at kunne fungere 
og koncentrere sig i pressede situationer.  
 
Alt sammen noget du kan bruge i alle brancher 
i arbejdslivet. Derfor er eSportslinjen også et 
perfekt springbræt til f.eks. IT-branchen eller en 
karriere i forsvaret.
 
Mange af de kompetencer man opbygger ved 
gaming fx omstillingsparathed, at søge hjælp, at 
øve sig og at kæmpe for tingene, vil vi forsøge at 

overføre til andre skole- og hverdagssituationer 
med forskellige udfordringer og øvelser.
 
Du får masser af spilletid i vores spritnye ga-
mer-rum, men kommer også på brobygning og 
besøg hos professionelle eSports-organisationer, 
IT-virksomheder og uddannelsesinstitutioner med 
fokus på IT og eSport. Brænder du for nye udfor-
dringer, IT og gaming, så er eSport lige dig.

eSport

… mere 
     end blot 
  gaming!



UCN og erhvervsuddannelserne
På UCN gør vi det vores politikere forven-
ter – og vi gør det rigtig godt! Sidste år 
sendte vi 36 % af vores elever vi dere i ung-
domsuddannelse på erhvervsskolerne, og 
det er fortsat vores ambition at sende flere 
og flere afsted. Vores samfund har brug for 
unge, der vil gå erhvervssko levejen.
 
Eud10
Forløbet på Eud10 linjen er målrettet dig, 
der er motiveret for en erhvervsuddannel-
se, men ikke opfylder adgangskravene.
På linjen ligger hovedvægten på dansk og 

matematik. Der indgår 6 ugers obligatorisk 
brobygning til erhvervsuddannelserne 
og den obligatorisk selvvalgt opgave i 10. 
klasse målrettes erhvervsuddannelserne.

Eud10 linjen er i tæt samarbejde med 
vores 3 øvrige linjer; 
• Byggeri & Produktion
• Iværksætter & Innovation
• Samfund & Sundhed

Du afslutter skoleåret med 9. eller 
10. klasseprøve.

EUD10

Bro mellem 
   teori og praksis



Løbende 
vejledning
På UCN10 har vi vores egen Uddannelses-
vejleder, som er fast på skolen. UU-vejlede-
ren har altid en dør åben for elever, der har 
behov for personlig vejledning i forbindel-
se med valg af ungdomsuddannelse

Du møder din uddannelsesvejleder
• i klassen til kollektiv vejledning om 

uddannelsessystemet, brobygning, 
erhvervspraktik samt uddannelses- 
parathedsvurdering

• på vejlederens kontor til personlig sam-
tale eller gruppevejledning

• til forældre/elevsamtaler efter behov.

Vejlederen er, sammen med skolen, ansvar-
lig for den uddannelsesparathedsvurde-
ring, der knytter sig til uddannelsesvalget 
efter 10. klasse. Vurderingen er individuel 
og tager højde for faglige, personlige, so-
ciale og praksisfaglige kompeten cer samt 
din motivation.

Vejlederen har løbende fokus på de elever, 
der af forskellige årsager har et særligt be-
hov for vejledning og for at blive lyttet til. 

Sådan 
bliver du 
meldt ind 
Sammen med din uddannelsesvejleder og 
dine forældre skal du senest den 1. marts 
tilmelde dig en ungdomsuddannelse eller  
10. klasse. Tilmelding skal ske elektronisk 
på www.optagelse.dk. 

Når vi har modtaget din tilmelding, sender 
vi dig et skema, hvor du skal vælge hvilke 
fag, du ønsker i det kommende skoleår.  
 
Du vil også modtage invitation til en 
workshopdag, hvor du vil møde dine nye 
klassekammerater og lærere. Sæt kryds i 
kalenderen 22. marts 2021.
 
Kontakt os for et besøg eller 
yderligere information på 4328 2900,  
ucn@brondby.dk og følg os på  
facebook.com/ucn10    
 
Du er også velkommen til at kontakte 
vores UU-vejleder på 3123 2843.



Nykær 44 · 2605 Brøndby
4328 2900
ucn@brondby.dk
www.ucn10.dk
facebook.com/ucn10
instagram.com/ucn10

Informationsaften 
for forældre og elever
Tirsdag den 26. januar 2021

Vi skal passe på hinanden, så vores traditionelle informationsaften tilpasses efter gæl-
dende coronarestriktioner. Vi har ikke mulighed for at offentliggøre aftenens program 
endnu, så følg med på www.ucn10.dk. Glæder os til, vi ses den 26/1 – enten ved fysisk 
fremmøde, virtuelt eller booking af besøgsdag. Kontakt os endelig hvis du vil vide 
mere på ucn@brondby.dk eller 43282900.

Følg os på Facebook og Instagram samt se 

de nyeste opdateringer om vores infoaften 

på www.ucn10.dk


