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Sct. Ibs Skole bygger 
hele sit virke på det katolsk-
kristne livs- og menneskesyn 
og har som sit særlige kende-

tegn til formål at skabe et 
værdibaseret skolemiljø, hvor 
Evangeliets ånd af frihed og 

kærlighed er levende.

Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med 
traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har 
Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum - med det erklærede mål at udvikle 
eleverne til sociale, selvstændigt tænkende og harmoniske mennesker, 
der udnytter givne evner og forstår værdien af frihed under ansvar.
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I 10. klasse på Sct. Ib står fællesskabet meget centralt. Vi vil have dig med, 
og du skal byde ind i vores fællesskab. Det kan du. Alle har et talent.

Vi hylder tanken om, at vi bliver til i mødet med hinanden
 – og udvikler os i det samspil, der er mellem mennesker.

”Find dig i fællesskabet.”
Niels Frederik Severin Grundtvig

Vores mål er, at du  
forlader vores 10. klasse 
med endnu større selv-

indsigt og tro på dig selv.

At du bliver klogere på 
din fremtid og videre- 

uddannelse.



Skolen 
hvor man også 

lærer 
alt det, man ikke 

kan lære i et 
klasseværelse

I samarbejde forberedes du mod din videre 
ungdomsuddannelse som STX, HTX, HHX, HF, 

erhvervsuddannelse m.v.

Fleksibel organisering 
af lærerkræfterne, åbner 

ekstra muligheder for 
fordybelse i specielle 

områder, interessefag, 
tværfaglighed og 

kompetenceudvikling.

I samarbejde med både dig og
dine forældre forberedes du målrettet
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Det gør du bl.a. via
• minimum én uges 

praktik
• brobygning
• eksterne 
 samarbejdspartnere
• OSO-opgave
• projektforløb



Vi tilbyder
• at stille krav
• trygge rammer
• fokus på faglighed
• studietur
• løbende dialog/
 evaluering
• en lang række valgfag
• stor fleksibilitet 
 og differentiering 
 i undervisningen

Vi tilbyder
• positiv holdning
• lyst, vilje og
 engagement
• social indstilling
• kammeratskab
• tanker om fremtiden
• frihed under ansvar
• at forældrene indgår
 i et engageret og
 konstruktivt sam-
 arbejde med skolen.

Vi tilbyder
• at stille krav
• trygge rammer
• fokus på faglighed
• studietur
• løbende dialog/
 evaluering
• en lang række valgfag
• stor fleksibilitet 
 og differentiering 
 i undervisningen

Vi tilbyder
• positiv holdning
• lyst, vilje og
 engagement
• social indstilling
• kammeratskab
• tanker om fremtiden
• frihed under ansvar
• at forældrene indgår
 i et engageret og
 konstruktivt sam-
 arbejde med skolen.

Vi tilbyder
• at stille krav
• trygge rammer
• fokus på faglighed
• studietur
• løbende dialog/
 evaluering
• en lang række valgfag
• stor fleksibilitet 
 og differentiering 
 i undervisningen

Vi tilbyder
• positiv holdning
• lyst, vilje og
 engagement
• social indstilling
• kammeratskab
• tanker om fremtiden
• frihed under ansvar
• at forældrene indgår
 i et engageret og
 konstruktivt sam-
 arbejde med skolen.

Vi tilbyder:
• At stille krav
• Trygge rammer
• Fokus på faglighed
• Studietur
• Musikalske og 
 kreative valgfag

Mulighed for køb af 
salatbar, varmt måltid 
og sandwich i skolens 
kantine. Vi forventer:

• En positiv holdning
• Lyst, vilje og 
 engagement
• En evne til at forvalte 

ansvar
• At du er en god 

kammerat
• At dine forældre 

bakker op
• Deltagelse i skolens 

traditioner



Fagene 

Du skal have dansk, matema-
tik og engelsk. Disse fag fører 
vi dig til prøve i. Vi afholder en 
terminsprøve, hvor du trænes i 
at være i prøvesituationen.  

I dansk præsenteres du for de 
basisfaglige elementer; Læs-
ning, retskrivning og mundt-
lighed. Tekstarbejdet vil tage 
sit udgangpunkt i genkende-
lige temaer og almenmen-
neskelige vilkår. Vi vil arbejde 
kreativt med formidling og 
kommunikation.  

I matematik arbejdes der med 
det faglige stof, der hører 10. 
klasse til. Du forberedes til FP10 
prøverne, mundtligt såvel som 
skriftligt. Desuden vil der arbej-
des med projekter som arkitekt-
konkurrence og privatøkonomi.  

I engelsk vil en del af pen-
sum tage sit udgangspunkt i 
engelsktalende kulturer. Årets 
studietur bliver til en spæn-
dende europæisk storby, hvor 
du får brug for at begå dig på 
engelsk. Undervisningen vil 

være tilrettelagt på en måde, 
hvor du er meget aktiv.

Tematimer
I disse timer er der lagt vægt 
på alsidig faglig, kropslig og 
mental udvikling. Vi vil i dialog 
med klassen fastlægge timer-
ne, men de kan indeholde:

• De store for de små
• Drama og udtryk
• Motion
• Medborgerskab
• Præsentationsteknik





Sct. Ib og tradi.onerne  

På Sct. Ib har vi i løbet af året fastlagte tradi6oner, som du og din familie 
bliver en del af. Til jul er der Luciafester og juleafslutning. I foråret a?oldes 
skolefester med musical og lanciers. Året afsluBes med transloka6on og 
sommerfest, hvor der er levende musik.   

Året byder også på kirkegang, fagdage, temadag, intro – og studietur.   

Velkommen i fællesskabet.   
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Næst efter tavshed er
det, der er nærmest ved
at kunne udtrykke det
uudsigelige, musikken.

Aldous Huxley

Se mere på www.sctib.dk

Følg os på 
Facebook og Instagram

Kontakt:
kontoret@sctib.dk

75 66 67 00

Sct. Ib
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Vigtige livserfaringer 
kammerat-og venskaber
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