
 

10. klasse  

i samarbejde med de 

 gymnasiale uddannelser  

 

Informationsmøde 

Dato udmeldes senere 

GYM 10 i Nakskov 

Byskolen 

 

Sammen gør vi en forskel ! 

”Vi hjælper dig med at styrke selvtillid og tro på indflydelse på dit 

eget liv!  Vi samarbejder med dig om at træffe det rigtige valg af 

ungdomsuddannelse”. 

Vi forventer af dig: 

- At du har et mål med 10.klasse 

- At du møder stabilt og deltager aktivt i under    

visningen samt er en positiv samarbejdspartner 

- At du tager medansvar for egen og dine kam-

meraters skolegang 
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Derfor skal du vælge 10.klasse på Campus Nak-
skov 

Kan du sige ja til følgende –  

så er 10.klasse noget for dig   

Har du brug for yderligere afklaring eller kompetencer 

før valg af og opstart på en ungdomsuddannelse? 

Har du brug for at blive mere moden, udvikle dig fag-

ligt, social og personligt? 

Har du brug for en ny og frisk start? 

Kontakt os: 

Telefon 54676630  Mail: Byskolen@lolland.dk 

Web   : https://byskolen.aula.dk 

 

Vi tilbyder 2 retninger i 10.klasse i Nakskov; 

 GYM 10 

 EUD 10 

 

Du vil få en kontaktlærer, som følger dig gennem hele forløbet og som 
sikrer kontakten mellem skole og hjem. 

Vi stiller pc til rådighed gennem hele skoleåret! 

2 ugers obligatorisk brobygning 

 

Mulighed for virksomhedspraktik, militærpraktik samt yderligere spe-
cialpraktikker 

 

Mulighed for deltage i vores studierejse  

der opkræves en egenbetaling  

på max. 2500kr. 

Vi er bindeled mellem folkeskolen og ung-
domsuddannelsen 

Vores målsætning  er at tilbyde faglige,                                 kul-
kulturelle, kreative og sociale udfordringer                                    
som understøtter: 

 At du udvikler dig personligt, fagligt og socialt 

 At du bliver ”klædt på” til de udfordringer, som du vil 
møde i ungdomsuddannelserne. 

 At du afslutter forløbet med en prøve 


