Hurup Skoles
E-klasse
Et praktisk skoletilbud
til elever i overbygningen

Hvorfor vælge Erhvervsklassen?
Erhvervsklassen kan være et tilbud til dig, der er kørt træt i mængden af boglig
undervisning og gerne vil arbejde mere praktisk.
I E-klassen går du i skole fem dage om ugen til kl. 13:15 og er i praktik en eller
flere eftermiddage.
Optagelse i E-klassen kræver en visitation.
Den boglige undervisning har hovedvægt på dansk, matematik og emner inden
for naturfag.
Den praktiske del på skolen er idræt og værkstedsarbejde i bla madkundskab og
håndværk og design. Dertil kommer brobygning, erhvervspraktik og forskellige
kortere projektforløb.
Du har mulighed for at aflægge 9. klasses prøve i dansk og matematik, og du vil
få intensiv uddannelsesvejledning.
Du har også mulighed for at følge en stamklasse i enkelte fag og aflægge prøve i
disse.
Endelig kan du, som skolens øvrige elever, vælge 1 eller 2 valgfag.
2 lærere og en UU-vejleder er fast tilknyttet erhvervsklassen.
Du skal kunne overholde aftaler og selv transportere dig til skole og i praktik med
offentlige transportmidler.
Hvis du tror, at E-klassen er noget for dig, kan du og dine forældre enten
henvende jer til din klasselærer, din UU-vejleder eller direkte til skoleleder Tina
Westergaard.
Visitation til E-klassen sker inden 1. februar efter forudgående aftale mellem dig,
dine forældre, dine lærere, din UU-vejleder og skolens leder.

E-klassen er et tilbud om


25 timer



Dansk, naturfag og matematik i E-klassen



Idræt, valgfag, emneuger, ekskursioner, tværfaglig undervisning og
frikvarterer sammen med skolens øvrige overbygningsklasser



Undervisning tilpasset den enkelte elev



Eget klasselokale



Adgang til hver sin Chromebook



Praktisk tilrettelagt undervisning i gode faglokaler



Praktikplads op til 5 dage om ugen



Flere forskellige praktik- og brobygningsforløb



Tæt samarbejde med UU-vejlederen



Tæt skole-hjemsamarbejde



Fokus på muligheder, lyst til at lære og succesoplevelser

Målet er øget:


trivsel



skoleglæde



faglighed



selvværd



selvtillid



lyst til og mulighed for en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse

