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10. KLASSE PÅ VIBORG PRIVATE REALSKOLE

Der kan være mange grunde til at tage 10. klasse, inden man skal forlade grundskolen. På Viborg private 
Realskole er målet med 10. årgang, at eleverne skal sendes videre ud i livet med et solidt fagligt og personligt 
fundament, der kan bygges videre på i voksenlivet.

Vores faglige profil er boglig. De kompetencer i kernefagene, man har med sig fra 9. klasse, skal styrkes og videre- 
udvikles. Vi har et skarpt fokus på, at denne faglige udvikling skabes i kraft af gode daglige arbejdsvaner,  
passende faglig støtte og forventninger til den enkelte. På den måde bliver man helt klar til en ungdomsuddannelse. 

Fagligheden kan dog ikke stå alene. Det er lige så vigtigt, at man trives og vokser som menneske i samspil med 
både klassekammerater og lærere. Nærvær, omsorg, ansvar og respekt er en del af skolens DNA, og alle skal 
bidrage til en hverdag præget af trivsel. Vi gør en stor indsats for at få alle til at føle sig trygge i form af fællesop- 
levelser såsom velkommenaften inden skolestart, skolerejse til udlandet og velindrettede fysiske rammer.

For os går den faglige og personlige udvikling hånd i hånd, og vi gør en dyd ud af, at der skal arbejdes for begge 
dele. På den måde rustes man til de valg, der ligger i fremtiden.

 



DE FYSISKE RAMMER

Skolens to 10. klasser har til huse i den gamle “Direktørvilla” ved siden af “Kreditforeningen”. Her har klasserne 
base, og der er grobund for et helt særligt forpligtende fællesskab, hvor udviklingen kan foregå i et trygt og 
positivt miljø.

Transporten til og fra skolen kan, i kraft en skolens placering centralt i Viborg, nemt foregå i bus eller tog, hvis 
ikke man bor så tæt på, at man kan cykle.

Når der står fysik eller idræt på skemaet, og undervisningen dermed skal foregå i faglokaler, finder den sted i 
skolens fysiklokaler i “Kreditforeningen” eller i Viborg Stadionhaller på Overdamsvej.

Det er en helt naturlig del af hverdagen på Viborg private Realskole, at de fysiske rammer skal behandles med 
respekt. Man trives, når man færdes og lever i pæne omgivelser, og det skal alle bidrage til. Derfor er for eksem-
pel duksearbejdet i slutningen af skoledagen en vigtig del af klassens fælles ansvar for trivsel.



FORVENTNINGER VOKSER MAN AF

Fagligheden prioriteres højt på skolen. Elever og lærere er sammen om at skabe et spændende og inspirerende  
læringsmiljø, hvor alle - uanset niveau - får et fagligt udbytte og et vidensmæssigt løft. Vi har derfor tydelige 
forventninger om, at vores elever er engagerede og yder en arbejdsmæssig indsats.

Forventninger er i høj grad også noget, eleverne skal have til sig selv. Det er vigtigt at sætte sig mål for, hvad 
man gerne vil opnå - og undervejs sætte sig delmål. Det er afgørende, at man har en tæt og løbende dialog med 
sine lærere, så man ved, at man kommer videre i sin udvikling og dermed kommer tættere på sine mål.

En god og behagelig omgangstone er en selvfølge på skolen. Tryghed og nærvær er med til at sikre et godt fun-
dament, hvor alle har lyst og mod til at deltage i undervisningen. Forventningen om, at alle behandler hinanden 
med omsorg og respekt, er helt essentiel for os. Vi tror ligeledes på gensidig faglig inspiration samt effekten af 
gode arbejdsvaner: Lektier og hjemmearbejde er således en integreret del af vores undervisning.

Skolens forældre ser vi som en ressource, der via opbakning og engagement er med til at understøtte skolens 
virke. Et tæt og godt skole-hjem-samarbejde udgør fundamentet for, at vi sammen kan skabe de bedste ud-
viklingsbetingelser for de unge mennesker.



DANNELSE OG UDSYN

Vi vægter personlig dannelse højt - ikke som formel viden om, hvilket bestik der skal ligge hvor, men som 
social kompetence, forståelse og respekt for andre, personlig styrke og modenhed.

Dette er kompetencer, der ikke kun kommer af at sidde på en skolebænk, og det er en af grundene til, at alle 
skolens klasser er på en årlig skolerejse. Disse rejser foregår årgangsvis, og i udskolingen er rejserne af fem dag-
es varighed, og de går traditionelt til en europæisk hovedstad.

Der er naturligvis både et undervisningsmæssigt og et socialt formål med rejserne.

Vi oplever, at skolerejserne i høj grad er med til at give udsyn til andres verden og dermed øge forståelsen af ens 
egen. At rejse er ikke kun at leve - det er også at udvikle sig.
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