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”Team 10” ff 

2020/2021 

´             

 

 

   Fagkonceptet                      
Realskolens 10. Klassetilbud   

 

Høj 

Faglighed 

og fokus på 

fællesskab! 

 

01/08-2020 – Team 10 årgang 2020/2021 

Se her: 

Filosofi, Kreation og to dygtige 

matematiklærere på i alle 

matematiktimer! 
Et anderledes og spændende tilbud! 
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Fysik & Kemi FP10 

Fysik og Kemi er faget, hvor du kan udvikle dine naturvidenskabelige evner. Du vil i dette fag 

få viden om og kompetencer i de grundlæggende fysiske og kemiske begreber og 

sammenhænge. 

Du vil også lære om de områder hvor man i det daglige anvender fysik og kemi, ligesom du via 

naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer får forståelse for en række fysiske og 

kemiske forhold der indgår i den verden du selv er en del af.  

Atomkerneprocesser, partikler, bølger, stråling, forskellige kemiske processer og meget 

meget mere vil være stofområder, du møder i dette fag.  

Med Tom Palsgaard 

 

 

Fysik/Kemi - et ”kernefag” 

på FP10-niveau 

Fysik & kemi 

behøver jo ikke 

være kedeligt 

W2 lektioner 

 

Tom Palsgaard 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7s9n1j4TNAhUEVSwKHW-5ALAQjRwIBw&url=http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Kernekraft_og_kerneteknik/kernekraftv%C3%A6rk&psig=AFQjCNGSnboTUmuvEBjL2ypsbM2whbAfbg&ust=1464777588551215
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Med Ritchie Sahota 

                   

Kunst 

 Teambuilding Psykologi Performance Adventure 

Selvværd, mod, selvtillid, motivation, grænsebrydning er 

nøgle ord i dette fag. 

Måske er din selvtillid og dit selvværd ikke helt i top. Eller det kan være du render ind i et 

problem, du ikke selv ser nogen løsning på, for livet er ikke altid så let. Vi kan ikke lave om på, at 

livet byder på udfordringer, men måske kan vi lære dig at takle den ”mur” af udfordringer du 

måske synes du ofte møder.  

Måske kan vi lære dig at ”finde døren”. For der ER altid en dør et eller andet sted, det kræver bare 

noget af dig at finde den - men NÅR du har fundet den og er kommet igennem - når du har 

passeret ”muren”, så har du lært noget vigtigt, - du har overskredet en grænse for hvad du troede 

var muligt - derved har du gennemgået en personlig udvikling. Det er det, vi vil søge at lære dig i 

dette fag. 

Der arbejdes med at udvikle kreativitet, skabertrang, mod, samarbejde, motivation, udvidelse af 

egne grænser, personlige udfordringer, selvforståelse, god kommunikation, roller - (Herunder 

egne roller) -  præsentationsteknik, teamspirit, teambuilding, ansvar, det at turde sige NEJ, at 

være en god kammerat, egen fremtoning, og meget, meget mere. 

 

Selvværd, mod, selvtillid, motivation, grænsebrydning er 

nøgleord i dette fag. 

 

2 lektioner 

 

 

Ritchie Sahota 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQw8GDtITNAhXHBiwKHWWzB0YQjRwIBw&url=http://boghotellet.blogspot.com/&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNGytRubgM9732RRu6HCgWOj8offRQ&ust=1464787217433848
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Klasseledertid 

 Med briefing 

 

Klasseledertid med briefing - 2 lektioner. 

2 gange om ugen er der klassemøde med din Klasseleder som mødeleder. Han starter 

med protokolføring &  fraværsorientering til teamet om eventuelle syge, elever der har 

feriefridage, eller om der er nogen der kommer for sent. 

Derefter forestår Klasselederen en briefing, der også er skrevet på elev- & forældreintra, 

med relevante orienteringer til teamet. Dagsagendaen for den pågældende dag 

gennemgås, eventuelle skemaændringer, kommende arrangementer, kommende 

afleveringer og lektier, mm. 

Det er også i disse timer, at Klasselederen påtaler og følger op på  eventuelle  generelle 

uhensigtsmæssigheder vedrørende teamets adfærd. 

Alle kan spontant bede om ordet under ”Eventuelt”, eller man kan få ordet hvis man på 

forhånd har bedt om det, fordi man har forberedt et indlæg. 

Derudover kan du benytte klasseledertimen til at tale med din Klasseleder, ligesom 

nogle af de faste elevsamtaler søges placeret her. 

Med Afdelingsleder og Klasseleder Jesper Toftebo Brønnum 

2 lektioner 
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Idræt  
              V/ Kasper Howald Pedersen og Andrea Haarsted 

 

Alsidighed, sjov, alternativ og sveddryppende 

Dette er bare nogle af de nøgleord, der kan sættes på den idræt du vil møde i Team 

10, hvor du sammen med dine to topengagerede idrætslærere - der hver især -

besidder stor erfaring og et meget højt idrætsfagligt kompetenceniveau. 

Du vil i begyndelsen af skoleåret blive indkaldt til en forventningssamtale med en af 

idrætslærerne, som dels vil spørge ind til hvilke erfaringer du har haft med idræt i 

skolen og i fritiden, og dels vil høre på dine forventninger og eventuelle forslag til 

idrætsundervisningen. 

I Team 10 vil du møde mange forskellige idrætsgrene, så som diverse former for 

boldspil, atletik, krop & bevægelse, gymnastik mm. - Derudover vil du møde helt 

anderledes måder at dyrke idræt på, så som f.eks. ”Djeeo - GPS-løb”.  

 

 

Team 10 har idræt og temaet er  

Djeeo GPS løb 

Alsidighed, sjov, alternativ og sveddryppende 

 

Kasper Howald 

Pedersen 

 

Andrea 

Haarsted 
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Dansk  
Med Maria Hede som 

Primærlærer & Gitte Lausen som 

2. lærer i 2 ud af 6 lektioner 

Faglig fordybelse og to 

lærerordning. 

Vi har 6 lektioners dansk, som varetages af  

meget dygtige og yderst velkvalificerede 

faglærere, med meget stor erfaring. I to af 

lektionerne er der to lærere på og al under-

visningen er på FP10-niveau. Fordybelse, 

koncentration, vedholdenhed og selvstændig 

og målrettet tilgang, er nogle af de 

egenskaber du skal være indforstået med at 

have og løbende at forbedre og udvikle. 

Der arbejdes bl.a. med dansk læsning & 

sprogbrug, grammatik, modtagerrettet kom-

munikation, fortolkningsstudier, medier, 

skriftlig fremstilling, præsentationer, genre-

forståelse, fordybelsesområder, hovedværker  

og litteraturanalyse, samt meget mere. 
  

 

HØJ FAGLIG STANDARD 

 

                  6 lektioners faglig fordybelse skaber 

resultater! 

 
 

Gitte Lausen 

Maria Hede 

Andersen 
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Matematik   

Med Bo Johansen som Primærlærer 

& Tom Palsgaard som 2. lærer i ALLE 

lektioner!                 

  

Faglighed, fordybelse og 

matematikstudier på 

højt niveau. 

I ”Team 10” forestås undervisningen i 

matematik af yderst velkvalificerede 

matematiklærere Bo Johansen og 

Tom Palsgaard.  

Primærlæreren har mange års 

erfaring, er beskikket censor og 

besidder meget store pædagogiske 

kompetencer, hvilket bl.a. resulterer i, 

at rigtig mange i løbet af året hæver 

deres faglige niveau endda 

overordentlig betydeligt. 

 

 

 

Det betyder, at du selv skal tage ansvar for 

at fordybe dig fagligt og at du under kyndig 

vejledning fra matematiklærerne, f.eks. får 

mulighed for at studere problemregningens 

mysterier i nogle af timerne. Vi forventer 

derfor du udnytter lærernes ekspertise 

under devisen ”Det er bedre at lære det man 

gør rigtigt, frem for at gøre tingene forkert 

hjemme” 

 

Vi studerer! 

4 lektioner 

2 lærere i alle lektioner 

 

Tom Palsgaard 2. matematiklærer 

Bo Johansen, Primærlærer 
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Projektfag Med Jesper Toftebo Brønnum 

 

                                Projektorienteret undervisning 

                    I det projekt- & teamorienterede fag ”Projektfag” arbejdes der med såvel 

historiske emner som med samfundsfaglige emner så som kriminalitet, subkulturer, lokal 

politik, dansk politik, udenlandsk politik, magtforhold i verden og i samfundet, internationale 

organisationer, mm. Der arbejdes alene eller i små selvstyrende teams, som ud fra et af 

projektlæreren givet overordnet emne, formulerer et underordnet emne, som du så 

udarbejder en problemformulering til.  

Der arbejdes med seriøs og grundig research; således har vores teams lavet interview med 

Holbæks tidligere borgmester Søren Kjærsgaard, folketingspolitikeren Jacob Jensen, Kenneth 

Kristensen Berth som er specialkonsulent i Dansk Folkepartis pressetjeneste, politiet, SSP, 

gymnasiet, Brøndby fodbold, mm. Der har været besøg på Christiania, i Folketinget, hos 

Jehovas vidner, Scientology, i Byretten til en straffesag med efterfølgende interview af 

dommeren, mm. Projekterne sluttes af med en præsentation for projektlæreren, klassen og 

en karakter med medfølgende mundtlig vurdering af projektets faglige standard og kvalitet. 

Faget afsluttes med en projekteksamen. 

 

Et projekt er færdigt - nu gælder det den vigtige og krævende 

præsentation. Du vil få meget stor træning i researcharbejde, 

bearbejdning af data og research, teamworks-kompetence og 

præsentationskompetence i  

 

3 lektioner 

 Jesper T. 

Brønnum 
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”Listen and learn” 

Lytteøvelser i engelsk 

Engelsk Med Ulla Lauring som Primærlærer & Ritchie Sahota som 2. lærer 

 

Engelsk skriftlig fremstilling: 

Stileskrivning på højt niveau 

Forbedring af dine 

skriftlige færdigheder 

og mundtlige 

kompetencer 

Da vi har tolærerordning udnytter             

vi dette til at arbejde ekstra           

intensivt, med såvel at skærpe                    

de skriftlige færdigheder. Vi               

udvikler og træner de mundtlige 

kompetencer; således indgår    

individuelle mundtlige             

fremlæggelser som en naturlig             del 

del i undervisningen.  

Med to lærere giver det os en 

enestående mulighed for i                

perioder at arbejde i to teams                  

med speciel fokus  på                 

fagspecifikke område så som                 

f.eks. mundtlig fremstilling. 

Vores primærlærer er yderst engageret i faget og har 

mange undervisningsår i faget, samt meget stor erfaring i 

det faglige arbejde med utallige unge mennesker i 

udskolingen på sit CV. 

Begge vore engelsklærere brænder for deres fag, og 

måske derfor resulterer det hvert år i, at vore elever 

hæver deres faglige niveau betydeligt. 

Mange kan allerede se resultater til jul, men vores motto 

er: ”Gør gode resultater bedre” og det gør vi så! 

 

4 lektioner, 2. lærere = 2 ud af 4 

lektioner 

 
Ulla Lauring 

 

Ritchie Sahota 
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 Medier & Kommunikation 
    Med Simon Erboe Rasmussen  

 

 

I det projekt- & teamorienterede fag ”Medier og 

kommunikation” arbejdes der med emner så som 

mediernes rolle i samfundet, medier på godt og 

ondt, den fjerde statsmagt, medietyper, aviser, 

kommunikationsmidler, mm. Faget varetages af 

Simon, der har erfaring som journalist på et dagblad 

og som er yderst mediekompetent. 

Der arbejdes i små selvstyrende teams, som ud fra 

et af projektlæreren overordnet emne, formulerer 

et underordnet emne som de så udarbejder en 

problemformulering til.  

Der arbejdes med seriøs og grundig research og der 

arbejdes med at blive fortrolige med forskellige 

mediers udtryksformer. Således har vores teams 

lavet utallige forskellige filmproduktioner, herunder 

bl.a. reklame og dokumentarfilm om ”TEAM 10”, vi 

har fast arbejde med at udarbejde en info-folder om 

for ”Realskolens Rødder”, som er en elevforening 

bestående af gamle elever fra Holbæk Private 

Realskole, vi har samarbejdet med dagbladet 

Politikken om at udarbejde en avis og meget, meget 

andet spændende medie og kommunikations 

arbejde. 

Projekterne sluttes af med en præsentation for 

projektlæreren klassen og en karakter med 

medfølgende mundtlig vurdering af projektets 

faglige standard og kvalitet. 

 

 

Der arbejdes intenst på de sidste 

artikler til Politiken inden 

deadline. Fokus, koncentration og 

teamwork er nøgleordene 

 
 

Teambuilding er også en vigtig del af fagligheden 
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Kreation Med Maria Hede Andersen og Ritchie Sahota 

Maria Hede og Ritchie Sahota står for 

faget ”Kreation”, som har to ugentlige 

lektioner. 

Der arbejdes i løbet af året med 

forskellige former for kunst. Det er typisk 

Ritchie der står for kunst; det kan være 

kreationer i plastik med fokus på design, 

materialer, formgivning, nytænkning og 

samarbejde. Der arrangeres også et besøg 

på kunsthøjskolen i Holbæk. 

Derudover arbejdes der med 

billedbehandling, redigering, layout, 

farvelære og kompositionen i et billede. 

Naturligvis skal alle kreationerne udstilles, 

ikke bare på Realskolen, men også på 

Holbæk bibliotek. 

Maria står for forskellige musiske 

kreationer, sang, musikøvelser, mm men 

også et større forløb om reklamer hvor 

der samarbejdes med byens butikker, 

hvor elevernes reklamer kommer op at 

hænge i butikkerne. 

 

 

 

2 lektioner 

 

  

Maria Hede Andersen er 

musiker og musiklærer.           

Hun er medlem af flere kor 

og tager ud at optræde med 

disse kor. Derudover har 

hun som dansklærer også 

kompetencer i 

reklamemediet, som der 

også arbejdes med i 

”Kreation”  

Ritchie Sahota er uddannet 

kunstner i England og et 

yderst kreativt menneske. 

Han er en meget dygtig 

billedkunstner, såvel som 

tegner. 

 Således arbejder han også i 

sin fritid med forskellige 

spændende kunstprojekter. 
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Filosofi  

En dag Sokrates var ude på en af sine daglige 

vandringer i byen, kom en bekendt, farende i 

mod ham og meget ophidset sagde han:  

- “Sokrates, Sokrates, ved du hvad jeg lige hørt 

om en af dine elever, det er helt, helt vildt?” 

- “Før du taler til mig om mine elever, så lad mig 

stille dig tre spørgsmål; -  du kan kalde 

spørgsmålene for filtre” sagde Sokrates. 

”OK” Sagde manden. 

SPØRGSMÅL 1: SANDHEDSFILTRET: 

- ”Er du helt sikker på, at det du er ved at fortælle 

mig om en af mine elever, er sandt?” 

- “Nej,” sagde manden, “jeg faktisk lige hørt om 

det, så det ved jeg ikke. ” 

  

SPØRGSMÅL 2: GODHEDSFILTRET:  

- ”Er det du er ved at fortælle mig om en af mine 

elever noget godt?” 

- “Nej, tværtimod, det er meget skidt. ” 

- “Så det du vil fortælle mig er noget dårligt om 

en af mine elever! Og du er ikke sikker på det er 

sandt?” -  fortsatte Sokrates. 

  

SPØRGSMÅL 3: 

ANVENDELIGHEDSFILTRET:  

- ”Er det du ønsker at fortælle mig om en af mine 

elever, noget der er nyttigt for mig at vide?” 

 

- “Nej, ikke rigtig, det tror jeg ikke.” 

- “Nå!” - Konkluderede Sokrates. - “Hvis det, du 

vil fortælle mig hverken er sandt eller godt eller 

endda nyttigt, hvorfor vil du så overhovedet 

fortælle det til mig ?” 
 

 

Filosofi handler om at stille spørgsmål: 

”Hvad er ondt”? ”Hvad er godt”? ”Må 

man lyve”? ”Hvad er mod”? ”Hvad er 

retfærdighed”? ”Hvad er venskab”? 

”Hvad er rigtigt”? ”Hvad er forkert”? 

”Hvad er anstændighed”? ”Kan man lyve 

samtidig med man er oprigtig”? ”Hvad 

vil det sige at være klog”? ”Er klogskab 

det samme som intelligens”? Osv. - osv. 

Sokrates brugte spørgsmål til at få folk til at tænke selv. Som f.eks. i eksemplet ovenover til 

venstre, da en bekendt ophidset vil fortælle Sokrates noget sladder om en af hans elever.               

I filosofi vil vi stifte bekendtskab med forskellige filosoffer og såvel store som små spørgsmål 

om livet som menneske. 

V/Jesper Toftebo Brønnum 
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Ture og rejser 
Teambuildingstur til 

Nørresundby 

Da fagkonceptet er dybt afhængig af, at 

teamet fungerer så hurtigt som muligt, 

ligger teambuildingsturen umiddelbart 

efter skolestart i august, typisk i uge 34.  

I Nørresundby bygges teamet op, I lærer 

hinanden at kende, I får fælles opgaver 

og - ikke mindst - så får I en masse unikke 

og spændende fælles oplevelser, der er 

med til at opbygge det fællesskab og den 

sammenhængskraft der er så vigtig for at 

det faglige kan fungere optimalt. 
 Sammenhængskraft og 

fællesskab bygges op i 

Nørresundby 

Dresden-

tur 
 

Sidst på skoleåret - i ugen lige før 

påskeferien - drager Team 10 afsted 

mod Dresden 

Det bliver såvel en tur i historiens lys lige 

såvel som det bliver en tur hvor vi 

oplever Tyskland i dag 

Men der bliver naturligvis også tid til 

fritid, shopping, mm. 

 

Dresdenturen byder bl.a. på: 

Tankevækkende historie 
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 Elevsamtaler 
 Optagelsessamtaler: Efter holdet er sat - men før du starter! - Det er 

en slags forventningsafstemningssamtaler.  

 

 Målsætningssamtaler: Efter Teambuildings turen. Vi drøfter de mål 

du sætter for din 10. klasse. 

 

 Vel-Ombord-Samtaler: Opfølgning på målsætningssamtalerne og din 

oplevelse af livet i Team 10. 

 

 Elevudviklingssamtaler:  Samtaler om hvordan du synes din udvikling 

har været og eventuelle nye mål. 

 

 Coaching/mentor-samtaler: Når/hvis det er svært for dig, når du har 

brug for en hjælpende hånd, råd, guidning, eller hvis du har noget på 

hjerte. 

 

 Korrigerende samtaler: Hvis du har en adfærd der ikke er acceptabel. 

Disciplinærsamtaler kaldes det også og her kan meddeles en påtale 

eller advarsel i en eller anden form. 

 

 Ryg-Klap-Samtaler: Hvis du gør det rigtig godt anerkendes og 

italesættes det ved disse samtaler. 

 

 Fraværssamtaler: Hvis vi er bekymrede for dit fravær. 

 

Vi cykler 

bare derudaf 

i Team 10 
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Tak for et 

fantastisk 

år 
Vil du vide mere om 

Realskolens 10. Klasse- 

tilbud - ”Team 10”? 

Kontakt da: 

Afdelingsleder          

Jesper T. Brønnum. 

jjb@realskolen.dk 

@MOBIL: 30 33 99 02 

Thumbs up for ”Team 10” 

mailto:jjb@realskolen.dk
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Hvorfor Team 10? 

Fordi du måske med stor fordel kan bruge et år til, at blive afklaret omkring præcis hvilken 

ungdomsuddannelse du vil vælge. Det er ikke rart at påbegynde en ungdomsuddannelse blot 

for efter tre måneder at konstatere, det ikke lige var det du drømte om og derfor må afbryde 

forløbet og droppe ud. 

Fordi du måske med stor fordel kan bruge et godt og effektivt år til at pudse dansk, 

matematik, engelsk og fysik/kemi af og forbedre dine kompetencer i disse vigtige fag, så du kan 

møde din ungdomsuddannelse på en mere velforberedt måde, end hvis du hopper på lige efter 

9. klasse. 

Fordi du måske har brug for et anderledes skoletilbud, med et koncept der kan give dig præcis 

den personlige pondus, den styrke, den selvtillid og det mod du skal bruge, for at klare dig godt 

på din fremtidige uddannelsesvej og øvrige erhvervsmæssige karriere. 

Fordi vi i Team 10 har klare forventninger, opererer med tydelig fraværspolitik, lærer dig at 

tage personligt ansvar og fordi vi behandler dig som en voksen med de konsekvenser og det 

ansvar det medfører. 

Fordi vores elevtilgang i Team 10 generelt vil give dig muligheden for, at tilegne dig gode og 

brugbare studiekompetencer. 

Fordi du har din helt egen og meget relevante grund til netop at vælge en 10. klasse med 

netop det koncept vi tilbyder. 

Jesper Toftebo Brønnum - Afdelingsleder for Team 10 

 

 

 

Giver ovenstående mening for dig, så hop ombord!                    

- mens der stadig er pladser 


