
Skærbæk Realskole
10. klasse 2022/2023

- lyst til faglige udfordringer og 
fordybelse?



Aftenens program

Fag - valgfag - skoledag

Skoleåret i 10. klasse – datoer og indhold

Rejser

Pris og betaling

Forventninger til elever

Forventninger til forældre

Kommunikation mellem skolen og hjemmet

Indmelding og tilmelding



Fag og valgfag

Obligatoriske fag

Dansk 10 lektioner ugentligt fordelt på fem lektioners mundtlig dansk og fem 

lektioners skriftlig dansk

Engelsk 4 lektioner ugentligt

Matematik 6 lektioner ugentligt 

Idræt 2 lektioner ugentligt

Valgfag

Gruppe A: Supplerende dansk 2 lektioner ugentligt

Supplerende engelsk 2 lektioner ugentligt

Supplerende matematik 2 lektioner ugentligt

Gruppe B: Tysk 4 lektioner ugentligt

Fysik/kemi og biologi 4 lektioner ugentligt

Erhverv og håndværk 4 lektioner ugentligt

Gruppe C: Tysk, Sprachdiplom 2 lektioner ugentligt
Spansk, begynderniveau 2 lektioner ugentligt
Samfundsfag 2 lektioner ugentligt

Fra hver af de tre grupper vælges der i prioriteret rækkefølge blandt de tre fag. Man får 
således et af de tre fag i hver gruppe.



Skemaeksempel for 10. klasse



Skoleåret 2022-2023

Inden skoleåret begynder:

Primo maj 2022: Mail vedrørende valgfagsønsker sendes til de kommende elever og deres forældre.

Medio maj 2022: Valgfagsønskerne skal være skolen i hænde på den i mailen meddelte dato.

Medio juni 2022: Velkomstbrev med praktiske informationer og vigtige datoer m.m. for hele skoleåret sendes til de 

kommende elever og deres forældre. Det brev bør gemmes hele skoleåret.

Primo august: Umiddelbart inden skoleåret begynder, vil der til hvert hjem pr. mail blive sendt en vejledning i hvordan 

man som forælder får adgang til Forældreintra. 

På dette tidspunkt vil skoleskemaet for året ligeledes blive sendt ud.



Skoleåret, udvalgte tidspunkter og begivenheder:

Uge 32: Første skoleuge hvor eleverne bl.a. får installeret den nødvendige software på deres 

computere. Videre vil eleverne hver især skulle skrive et motivationsbrev der i 

korte træk fortæller om hvad de håber at få ud af det kommende skoleår. Dette brev vil 

siden danne udgangspunkt for en kort samtale samme uge mellem på den ene side 

eleven og vedkommendes forældre og på den anden side elevens kommende 

klasselærere. 

Uge 33: Introtur til Christianslyst i Slesvig

Uge 40-41: Sprogskoleophold i Dublin

Uge 44: Terminsprøver 

Medio 

november: Skole-hjemsamtaler

Uge 3: OSO-opgave

Primo februar : Skitur til Østrig 

Uge 9: Terminsprøver

Uge 10: Skole-hjemsamtaler

Medio maj: Kulturrejse til et land i Middelhavsregionen

Ultimo maj/juni: Mundtlig prøveperiode 



Rejser i 10. klasse

Medio august Introtur til Christianslyst. Tre dage i Slesvig hvor eleverne lærer hinanden at kende og bliver 

rystet godt sammen.

Uge 40 og 41 Sprogskoleophold i Dublin i Irland. På denne tur skal eleverne på sprogskole og have en 

ordentlig omgang engelsk. Herudover skal vi rundt og se hvad Dublin ellers måtte have af 

seværdigheder.

Uge 6 Skitur til Østrig. Tja, det siger sig selv hvad der skal ske. Vi skal stå en masse på ski. De elever 

som ikke har prøvet at stå på ski tidligere, plejer at få det lært efter et par dage, og så er der 

ellers skiløb og solskin.

Medio maj Kulturrejse til et land i Middelhavsregionen. Vi har i mange år rejst til Tyrkiet, og det håber vi 

fortsat at kunne, men på grund af de interne spændinger i landet i øjeblikket er det ikke sikkert 

at det bliver destinationen.



Betaling for rejser

Skolen har i mange år haft det princip at rejserne i 10. klasse i lighed med bøger, portaler, papir m.m. i det store hele er 

indeholdt i undervisningsudgifterne. Det betyder med andre ord at man som elev ikke betaler særskilt til den enkelte rejse. Det 

betyder så også at skulle en rejse blive aflyst, vil man ikke kunne få reduktion i sin månedlige skolepengebetaling. 

Man skal dog betale et kostpengebeløb på kr. 125,- pr. overnatning. Dette beløb opkræves inden afrejsen – typisk i forbindelse 

med den information som sendes ud inden den enkelte rejse.

Bemærk: 

Hvis man melder afbud umiddelbart inden en rejse, og grunden til afbuddet vurderes af skolens ledelse som værende ugyldigt, 

forbeholder vi os ret til at opkræve det beløb som skolen måtte have forudbetalt for den pågældende elev til den pågældende 

rejse. 

Denne lidt bemærkelsesværdige foranstaltning skyldes at skolen med den pågældende elevs afbud i praksis taber penge, penge 

som kunne have været anvendt til anden undervisning; og dette tab skal skolen søge at få dækket. 



Et skoleår på Skærbæk Realskole koster pt. kr. 1485,- pr. måned i 12 måneder. Dette beløb dækker undervisning og 

rejseaktiviteter. 

Hertil kommer et kostpengebeløb på kr. 125,- pr. overnatning. En rejse til Østrig i syv dage koster således kr. 875,-

(oveni kommer naturligvis lommepenge, men …)

Endelig gælder det at eleven selv skal medbringe egen bærbar computer til undervisningen. Skolen har en 

officepakke-licens (Office365) som man har gratis adgang til, mens man er elev på Skærbæk Realskole.

Prisen for et skoleår i 10. klasse på 

Skærbæk Realskole



Betaling for transport til og fra skole

Alle elever i 10. klasse som skal med enten bus eller tog til skole, betaler et engangsbeløb på 

kr. 1000,- i egendækningsbidrag.

Tønder Kommune

Elever fra Tønder kommune får et rejsekort, uanset om de rejser med tog eller 

med skolens egne busser.

Esbjerg Kommune

Elever fra Esbjerg Kommune skal selv købe et rejsekort. Hver gang dette så tankes op, kan 

eleven få refunderet beløbet ved at aflevere kvitteringen på skolens kontor. 



Skærbæk Realskole har tillid til at den enkelte elev i den daglige skolegang:

• er til stede og deltagende i undervisningen

• laver de lektier som måtte blive givet for i de enkelte fag

• medvirker til at holde klasseværelser og undervisningslokaler rene og ryddelige

• i det hele taget opfører sig modent og ansvarligt

Skærbæk Realskole forventer at eleven deltager i alle skoleårets rejser, og at:

• eleven deltager i alle de aktiviteter som er indeholdt i rejsen.

• eleven under rejser udviser hensynsfuld og høflig adfærd over for sine medrejsende og de mennesker eleven i øvrigt 

måtte møde under rejsen.

• eleven følger de regler som skolen opstiller for de enkelte rejser.

Forventninger til eleven



Skærbæk Realskole har tillid til at elever som er 15 – 17 år gamle, er ansvarlige, selvstændige og til en vis grad i stand til at 

tage vare på sig selv. Det betyder at Skærbæk Realskole gerne vil medvirke til at eleverne kommer ud og stå på egne ben.

Skærbæk Realskole har igennem de senere år oplevet at forældre i højere grad end tidligere blander sig i selv mindre 

forhold som den enkelte elev burde være gammel nok til at ordne sammen med sin lærer. 

Under rejser bliver der passet på og draget omsorg for hver elev, selv om det ikke umiddelbart altid ser sådan ud. Der kan 

forekomme situationer eller tilfælde som kan være ubehagelige eller uvante, men i lyset af skolens dannelsesideal er det 

vigtigt at komme til at stå i sådanne situationer, for det er i disse situationer at eleven lærer at man kan overvinde det 

ubehagelige og komme videre.

Forventninger til forældrene



Kommunikation mellem skolen 

og hjemmet

På Skærbæk Realskole foregår kommunikationen mellem skolen og hjemmet primært 

igennem Forældreintra. 

Opslagstavlen: Her opslås fællesbeskeder til alle forældre og elever. Ligeledes 

placeres breve m.m., eksempelvis angående rejser, som pdf-filer til download.

Kontaktbogen: Her kan forældre give skolen beskeder som vedrører den daglige skolegang, 

eksempelvis ved sygdom. Kontaktbogen har den fordel at alle de undervisere som har den 

pågældende elev, med det samme kan se beskeden.

Beskedfunktionen: Her kan man kommunikere direkte med en bestemt 

underviser eller med skolens ledelse.





For at melde sit barn til 10. klasse på Skærbæk Realskole, skal man dels melde det til via ‘Optagelse.dk’ og dels via Skærbæk 

Realskoles egen hjemmeside.

Optagelse via optagelse.dk:

1. Åbn hjemmesiden www.optagelse.dk

2. Klik på ‘Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse’
og log herefter ind med dit Uni-login.

3. Ved at indtaste postnummeret ‘6780’
kommer de mulige 10. klassesskoler inden
for dette postnummer frem.

4. Vælg ‘Skærbæk Realskole’ og tryk på
‘Tilføj uddannelse’.

Indskrivning og tilmelding

http://www.optagelse.dk/


1: åbn skolens hjemmeside: www.skaerbaek-realskole.dk

2: gå ind under punktet ’Indmeldelsesformular’ 

øverst på siden.

3: Udfyld formularen som linket leder til, 

og tryk på ’send indmeldelsen’ nederst på siden.

Indmeldelse på Skærbæk Realskole via skolens 

egen hjemmeside

http://www.skaerbaek-realskole.skoleporten.dk/
http://www.skaerbaek-realskole.skoleporten.dk/

