UAX

Aalborg Kommunes 10. klasse

PÅ SPORET & TECHCOLLEGE
I UAX bliver du klogere på uddannelses- og karrierevalg i
et ungemiljø, der er præget af fællesskab, falig læring og
personlig udvikling.

På hjemmesiden www.ungaalborg.dk/uax kan du finde
denne publikation i PDF og datoer for informationsmøder

www.ungaalborg.dk/uax
UAX er for dig, der ønsker at tage
10. klasse og gerne vil forberede
dig fagligt, personligt og socialt
til at starte på en ungdomsuddannelse.
UAX står for UngAalborg 10. Når du
går i 10. klasse i Aalborg, er du altså
en del af UngAalborg. Det betyder,
at du kommer til at gå i en skole, der
har mulighed for at benytte sig af
mange ressourcer, som andre skoler
ikke har så let adgang til. Det gælder både fede undervisningsrammer

udenfor klasseværelset som vores
kultur- og aktivitetshuse, men også
samarbejder om undervisning med
de dygtige medarbejdere, som har
til huse her.
Derfor har vi ekstra gode muligheder for at lave et skoleår, hvor du vil
indgå i forskellige meningsfulde læringsmiljøer, der kan stimulere din
nysgerrighed på verden og lyst til at
lære mere. Der er også mulighed for
et aktivt fritidsliv gennem UngAalborgs mange tilbud.

Vælg et år du aldrig vil glemme
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Hvad du kan forvente af os
- og hvad forventer vi af dig

UAX er for alle, der har lyst til et 10 klassesforløb, hvor faglig
og personlig udvikling går hånd i hånd.
UAX er starten på din ungdomsuddannelse, men det er også et år, du aldrig
vil glemme.
Du vil få en masse tætte venskaber med andre, der har de samme interesser som dig.
Uanset hvilket niveau du er på, vil du opleve at
blive udfordret på dit niveau. UAX ligger både
på Campus på Sporet og på TechCollege. Det
betyder, at din hverdag foregår i rammer, som
vil ligne dem, du vil møde på ungdomsuddannelserne. Samtidig skaber vi et trygt miljø
kun for 10. klasseselever, hvor du kan udvikle
dig fagligt og som menneske og derved have
mulighed for at blive den bedste udgave af dig
selv.

På UAX arbejder vi tæt sammen med de
forskellige ungdomsuddannelser, og du får
gennem brobygningsforløb et unikt indblik i,
hvordan din verden kan se ud efter 10. klasse.
Du står derfor godt rustet, når du senere skal
vælge en ungdomsuddannelse.
På UAX har vi fokus på dig. Du bliver klogere
på dig selv, og hvordan du meningsfuldt kan
indgå i fællesskaber.

Undervisningen vil foregå anderledes end, hvad du er vant til i folkeskolen
og du vil mærke, at du nu er kommet op i en alder, hvor læring er et
fælles ansvar og kan ske på mange andre måder, end den traditionelle
tavleundervisning.

2 retninger

Du har mulighed for at vælge mellem
to 10. klassesforløb i UAX.
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De 2 retninger
Du har mulighed for at vælge mellem to 10. klassesforløb i UAX.

UAX | Campus PÅ SPORET

UAX | EUD10

Ved Kennedy Arkaden
På Sporet 8a, 9000 Aalborg

TECHCOLLEGE
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Du skal tage et valg
Når du tilmelder dig UAX, skal du vælge et af 3 spor:

1

UAX | PÅ SPORET

Samfund, Klima og
Klode

2

UAX | PÅ SPORET

Science og
Innovation

3

UAX | TECHCOLLEGE

EUD10

Uanset hvilket spor du vælger, skal du følge undervisningen i de obligatoriske fag og tilbudsfagene. Både
På Sporet og på EUD10 er der udvidede brobygningsforløb i løbet af efteråret. I forårssemesteret laver vi
forskellige valgfag, hvor vi også udnytter de muligheder vi har i UngAalborg.

Obligatoriske fag

Fagene indgår i sporene og skal
genneføres for at kunne gå til
eksamen.
¾
¾
¾
¾
¾

Dansk
Matematik
Engelsk
Uddannelse og job
Fysik/kemi (Science og
Innovation)

Tilbudsfag

Minimumskravet er 4 lektioner
om ugen. Tallene i parentes er
timer om ugen.
¾
¾
¾
¾
¾

X-Matematik (2)
X-Engelsk (2)
Tysk (4)
Fransk (4)
Fysik/kemi (2)

Valgfag

Eksempler på valgfag. Her
kan man vælge et eller to
fag. Fagene vælges i løbet af
skoleåret,
¾
¾
¾
¾

Drama
Kunst
Friluftsliv
Sundhed

De 3 spor
Læs om sporenes indhold på de næste sider
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1

2

UAX | Campus På Sporet
På Sporet 8a, 9000 Aalborg

De 2 spor er for dig, som er interesseret
i at arbejde eksperimenterende og
undersøgende med udgangspunkt i
verden omkring dig.

På UAX’s afdeling På Sporet kan du vælge mellem
to spor Samfund, Klima og Klode eller Science og
Innovation.

Undervisningen flyttes tættere på
virkeligheden bl.a. gennem projekter,
virksomhedsbesøg og brobygning på
ungdomsuddannelser.

1

2

Samfund, Klima og
Klode
Sporet er for dig, som er interesseret i
verden omkring dig. Vi arbejder med at
bringe verden ind i undervisningen og
arbejder i undervisningen med at blive
klogere på verden.
Vi beskæftiger os både med globale, nationale
og lokale perspektiver på verden, og du lærer
at forstå og forholde dig kritisk til kulturelle og
samfundsmæssige problemstillinger.
Gennem arbejdet med forskellige emner,
projekter og virksomhedsbesøg tilegner du
dig viden om samfundsforhold, kulturelle
fænomener, bæredygtighed, økonomi og meget
mere.

Science og Innovation
Sporet er for dig, som er interesseret i at arbejde
eksperimenterende og undersøgende med
udgangspunkt i virkelige problemstillinger.
Vi anvender naturvidenskaben og innovation til
at undersøge, hvordan forskellige teknologier kan
skabe bæredygtige løsninger for fremtiden.
Du lærer gennem innovative processer at
arbejde systematisk og kreativt med udvikling af
værdiskabende idéer og produktudvikling.
Dette blandt andet i vores Makerspace, hvor
der bliver sat ekstra fokus på forståelse af
teknologier, hvor du arbejder med kodning,
programmering, design og 3D-print.
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3
UAX | EUD10 på TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Sporet er målrettet til dig, der vil forberede dig til en
erhvervsuddannelse, en EUX-uddannelse eller finde
ud af om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

3
EUD10
På EUD10 bygger vi bro mellem skole og erhvervsuddannelserne.
Du vil i løbet af året være i brobygning i 30 dage, hvor du kommer rundt på forskellige
ungdomsuddannelser på Tech College, Aalborg Handelsskole, SOSU Nord og AMU Nordjylland.
Undervisningen på brobygningsforløbene er planlagt i samarbejde mellem UAX og
erhvervsuddannelserne, så du oplever sammenhæng i de forskellige undervisningsmiljøer, som du
indgår i. Som en del af dit brobygningsforløb skal du vælge et specialiseringsforløb, hvor du dykker
dybere ned i en bestemt uddannelsesretning.
Undervisningen foregår tæt på virkeligheden. Det oplever du blandt andet gennem flere
virksomhedsbesøg, hvor du også for indsigt i de mange jobmuligheder på forskellige arbejdspladser.
I forårssemesteret indgår forskellige valgfag og temadage som en del af skoledagen, hvor du får
mulighed for at fordybe dig i forskellige interesseområder.
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