
  

 Gode grunde til 

at vælge 

”Team 10” 

på Realskolen  

DERFOR ”Team 10”  

Realskolens 10. klassetilbud 

 

Afdelingsleder:                                                                                                                                                 

 Jesper Toftebo Brønnum Mobil: 30 33 99 02 Mail: jb@holbaek-realskolen.dk 

 

Cool!                     

Always a    

dream team! I          Team 10 



                                                                                                 Team 10 Fordi: 

                    

                                              ___________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

 Coaching. 

 Nærhed. 

 Personlig 

 vejledning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bliver 

mere moden! 

”… Jeg tror det var det 

bedste år i mit liv, og jeg 
udviklede mig meget på det 
år og det vil jeg takke dig for, 
for du var der altid som 
indirekte støtte når man ikke 
havde lyst til at åbne sig, - og 
når man så havde, var du der 
også.  
det vil jeg altid være 
taknemlig for…                ”  

K 
Natassia – 10. klasse 

 



 

 

 

 

 

 

 Tydelig 

klasseledelse! 
 

 Kontaktlærer-

timer! 
 

 Faglighed! 

 

 Vi hjælper dig med at forbedre dine 

faglige kompetencer!                                                                                          

 Du kan få ekstra hjælp i matematik! 

 

 

Selvværd? Det handler om hvordan 

du ser på dig selv! 

”Tak for et rigtigt 

godt år med en 

masse oplevelser. 

Det har været det 

bedste år 

nogensinde!” 

Laura 10. klasse. 

”Tak for et virkelig godt år. Du har været den største støtte som lærer og 

jeg har virkelig følt jeg kunne komme til dig, hvis der var problemer i mit 

liv – og det har betydet meget for mig. Jeg kommer til at savne dit gode 

humør og meget lærerrige timer…                                                                        

Du har virkelig haft betydning i vores klasse”                                                                                                                                

Julie  10. klasse 

I ”Team 10”  

får du: 



”Jesper, altså.  

Tænk at man, længe 
efter man afsluttede sit 
10 klasse forløb 
(2007/2008) stadig kan 
savne sin 
klassevejleder, nemlig 
dig.  
Du er sådan et 
fantastisk menneske der 
virkelig sætter sig ind i 
det du arbejder med 
(f.eks. dine elever, men 
også de fag du 
interesserer dig for).  
Jeg kan godt savne det 
personlige og tætheden 
man havde i 10, i forhold 
til gymnasiet. Jeg vil 
aldrig glemme dig, som 
lærer, eller menneske.  
Jeg synes det er 

imponerende.” 
Michelle K 10. klasse 

 
 

   Derfor  

”Team 10”: 

 Sammenhold,                                                                 

kammeratskab,                                                        

- Kort sagt:                                                                                                                                                       

”Team Spirit”! 

 

 Projekt-                                                      

orienteret                                                                   

undervisning! 

 

 Science! 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover er der 

mange andre gode 

grunde til at vælge 

”Team 10” på 

Realskolen. Kontakt 

Afdelingsleder Jesper 

Toftebo Brønnum og 

hør meget, meget mere 

om vores 10. klasse -

”Team 10”  

Mobil: 30 33 99 02             

Eller:                    

jb@holbaek-realskolen.dk 

 

 


