
Holdundervisning med faste mødetider 
I de almindelige skoleuger, hvor vi ikke rejser, er der almindelig undervisning. 
Mødetidspunkterne i disse uger er kl. 7.55 - 13.20. 
 

Prøvefag 
Du kan tage FP 10 (Folkeskolens prøve i 10. klasse) i fagene dansk, matematik, 
engelsk, tysk og fysik/kemi. Desuden skal du lave en Obligatorisk Selvvalgt 
Opgave (OSO). 

 

Valgfag 
Hvis du ikke ønsker tysk eller fysik/kemi, kan du i stedet vælge Spansk for 
begyndere. Dette fag oprettes dog kun, hvis der er tilmeldinger nok. 
 

Årsplan 
• august: introduktionsuge, hyttetur i Sydslesvig 

• august/september: almindelig undervisning 

• oktober: 2 uger intensiv sprogskole, engelsk, Dublin, Irland 

• november/december: almindelig undervisning 

• oktober/november: en uge brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne 

• Januar/februar: skitur til Tirol, Østrig 

• februar/marts/april: almindelig undervisning 

• april/maj: almindelig undervisning 

• maj/juni: kulturrejse til et land i Middelhavsregionen 

• maj/juni: afgangsprøver  

 

Skolerejser 
Vær opmærksom på at hvis der ikke er en rejseforsikring i familieforsikringen, 
skal der tegnes en særlig tillægsforsikring.  
 

Betaling 
Der betales et depositum på 1385 kr. for skolens evt. udlæg i forbindelse med 
sygdom på en rejse. På studieturene betales der 125 kr. pr. dag for morgenmad og 
aftensmad. Frokost og drikkevarer sørger man selv for.  
Desuden vil der blive opkrævet et engangsbeløb på 1000 kr. for kørsel med 
skolens busser samt for togkort til de elever som kommer fra en anden kommune 
end Tønder. Beløbet vil blive opkrævet ved skoleårets begyndelse. 

 

Pris:  1385 kr. om måneden i 12 måneder 

10. KLASSE   2021/2022 

Skærbæk Realskole 
Skolegade 13, 6780 Skærbæk, Tlf. 7475 1124, e-mail: kontor@skaerbaek-realskole.dk  

- lyst til faglige udfordringer og 
fordybelse? 

Skærbæk Realskole 

 

 
 

 

 



INTRODUKTIONSTUR TIL 
SYDSLESVIG, TYSKLAND 
August 2021 

Som begyndelse på skoleåret tager vi på en 

hyttetur til Sydslesvig for at få lært 

hinanden at kende og få rystet eleverne 

godt sammen.  

SPROGREJSE TIL DUBLIN  

- HOVEDSTADEN I  

IRLAND  

Oktober 2021 

Der bliver undervist på en anerkendt sprogskole af lokale 

lærere. Eleverne inddeles på forskellige niveauer alt efter 

deres forudsætninger, og undervisningens omfang er omtrent 

20 timer om ugen. Indkvartering sker i private hjem to og to. 

Eftermiddag, aften og weekend er der forskellige fælles 

arrangementer. 

  

KULTURREJSE TIL ET LAND I 
MIDDELHAVSREGIONEN 

Maj 2021 

I maj måned besøger vi til et land i Middelhavsregionen. Tidligere har vi 

besøgt Tyrkiet og Spanien, og som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil 

turen atter gå til Tyrkiet. 

SKIREJSE TIL 

TIROL, ØSTRIG 
Januar/februar 2022 

Vi er indkvarteret i en pension. De 

første dage er der skiskole for de 

elever, der har behov herfor. Resten 

af turen er der skiløb med Skærbæk 

Realskoles lærere.  

Om aftenen hygger vi!  

  

 

  

  


