
INFO-AFTEN  

Onsdag 23. november 

2022 kl. 19.00

I et samarbejde med

Mit bedste skoleår 



Undervisning på 

Et af de spændende elementer ér, at undervisningen 
foregår i et tæt samarbejde med Tradium og deres un-
dervisere. Tradium er et af Danmarks største steder for 
ungdomsuddannelser, og en væsentlig del af undervis-
ningen foregår her. Eleverne går således sammen med 
elever fra både handelsgymnasiet, teknisk gymnasium 
og erhvervsuddannelserne.

Hvor der normalt er tale om “brobygning” mellem 
grundskolen og ungdomsuddannelserne, er vi  
nærmest “landfaste”, og ungdomsuddannelserne  
byder ind med deres specielle kompetencer.

Vores 10. klasse er ikke en afslutning på grund- 
skolen. Det er en start på ungdomsuddannelserne!

  
 

 
 

 

VELKOMMEN
Randers Realskole er Danmarks største privatskole - og det 
giver en hel masse muligheder, andre skoler ikke har. 

Vi har i mange år fået ros for vores 10. klasse-koncept, der 
har ry som Danmarks bedste - med en stærk faglig profil og 
fokus på en målrettet personlig udvikling.

Målrettet udvikling, fagligt og personligt

Undervisningen er målrettet mod at få afklaret, hvad du kan, 
vil og har mulighed for i din videre ungdomsuddannelse! Du 
vil blive personligt afklaret og udvikle dig på flere måder:

- Fagligt

- Mentalt

- Socialt

- Fysisk

Et vigtigt valg - for resten af livet!
Du lærer at målrette dine valg - og det vil få stor betydning 
for resten af dit liv! For valget af en ungdomsuddannelse 
er første skridt i den retning, du kommer til at gå med din 
videre uddannelse og dit arbejdsliv senere.

Idræt og “life skills”

Ved siden af obligatoriske fag som bl.a. dansk, engelsk 
og matematik får du 12 “ikke-traditionelle” lektioner på 
skemaet, opdelt i 3 moduler: 1 heldagsmodul med “Life 
skills” (hvor vi har personlig udvikling som sigtepunkt)  
og 2 moduler med “Idræt i centrum” - både som tværfagligt 
fag/teori og som fysisk idræt. Vi tager afsæt i dit eget 
niveau, så alle kan være med! 

Samlet får du en bred vifte af kompetencer og “life skills”, 
og du får en kickstart på din ungdomsuddannelse.

INDBYDELSE
Kære elev i 9. klasse

Vi har hermed fornøjelsen at indbyde dig og dine forældre samt eventuelt interesserede 
kammerater til en orienteringsaften  

angående det kommende 10. skoleår.

Onsdag 23. november 2022 
kl. 19.00

på Tradium,  
Vester Allé 26, Randers
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ALT DET FÅR DU
De mange muligheder - også på tværs af klasserne

Udover de obligatoriske 10. klasse-fag får du som noget helt specielt på Randers Realskole en række  
spændende og tværfaglige tematimer, hvor der er fokus på udvikling af netop DINE faglige og personlige 
kompetencer. Tematimerne er opdelt i sammenhængende moduler, således at LIFE SKILLS udgør ét modul  

med flere sammenhængende timer. IDRÆT udgør 2 moduler á 3 timer.   
Læs mere på de følgende sider.

I de nye 10. klasser vil der være tætte sociale fællesskaber, der kan minde om at være på efterskole.  
Et engageret og dygtigt lærerteam sikrer et godt kammeratskab på tværs af klasserne, hvor der bl.a. vil være 

fælles introforløb, udfordrende adventure-tur og rige muligheder for forskellige tværfaglige forløb.

LIFE SKILLS (side 6-7)

Personlig udvikling

Faglig afklaring

Social kompetence

Personlig perfomance

Ungdomsuddannelse

Campus på Tradium

Studiekompetence

Studiemiljø

IDRÆT I CENTRUM (side 8-9)

- Fair Play

- Kroppen og naturvidenskab

- Konkurrence

- Som drama

Idræt giver målrettethed

Mental og fysisk styrke

Adventure-tur til Østrig

ElitesportsCollege

Matematik

Matematik

Tysk

Tysk

Dansk

Fysik

Fysik

Modul 2

Modul 2

Modul 2

Fysik

Dansk

Dansk

Engelsk

Modul 1

Modul 1

Modul 1

Engelsk

Engelsk

Matematik

Dansk

Engelsk

Tysk

Tysk

Matematik

Matematik

Dansk

Dansk

Modul 1 0g 2 er med idræt i centrum - udfra dit eget niveau

Life skills har fokus på din helt personlige udvikling, 

“perrformance” og start på ungdomsuddannelse
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Emma U. Skjødt, årets elevtaler

Alma K. Jensen, årets elev 21-22 

 
Jeg har oplevet en 

stor personlig udvikling i 10. 
klasse. Det gælder også fagligt, 

hvor jeg bl.a. er blevet meget bedre 
til at fremlægge foran klassen. 

Jeg har styrket mine sociale 
kompetencer og fået en 

masse nye venner.

Frederik Møller

Det har 
været et super fedt år! Jeg har 

fået mange nye kammerater. Derudover har jeg 
også fået udfordret mig selv og rykket nogle 

grænser...
Life skills

Life skills

Life Skills

Life Skills

Life Skills

Life Skills

10. 
klasse har 

været et fantastisk 
år for mig! Jeg har lært 

en masse nye mennesker at 
kende og er blevet dygtigere 

på det faglige plan. Derudover 
har jeg også udviklet mig 

personligt.



LIFE SKILLS er evnen til at kunne “performe” på mange forskellige områder og planer. Du kender sikkert Leonardo da Vinci, der 
levede i 1452-1519. Han var en italiensk maler, billedhugger, arkitekt, naturvidenskabsmand, ingeniør og opfinder. Han havde 
rigtigt gode “life skills”! Han har bl.a. også lavet illustrationen nedenfor. 

Nu tror vi ikke, at vi kan gøre enhver til en Leonardo da Vinci. Men vi VED, at vi kan give DIG en personlig og faglig udvikling, 
så du får egenskaber og kompetencer til at begå dig i det moderne samfund. Vi udvikler dine life skills, så du kan - og ikke 
mindst TØR - “komme ud over kanten”, performe med viden og selvtillid. Det gør dig også i stand til at træffe det rigtige valg 
med hensyn til ungdomsuddannelse. Samlet i processen får du også en god portion af dét, vi kalder “almen dannelse”.

“LIFE SKILLS” udgør typisk ét modul med flere sammenhængende timer på dit ugentlige skema, så der bliver mulighed for at 
gå i dybden med temaets forskellige emneområder.

LIFE SKILLS

Adventure-tur

I starten af skoleåret tager vi på studietur.  

Med afsæt i dit personlige niveau bliver der 

oplevelser og aktiviteter, hvor enhver vil blive 

udfordret.

Her er nogle af de aktiviteter, eleverne på 

tidligere ture har været præsenteret for: 

Flying Fox, hvor man spændt fast i en wire, suser 

gennem et fascinerende bjergpanorama.

Vandring med pandelygter i en underjordisk 

labyrint i bjerget. 

Canyoning, hvor det bl.a. er nødvendigt at klatre 

og rappelle på bjerget.

Downhill mountainbike. 

Sommerbobslæde.

Rafting på en flod.

Du kan glæde dig. Det er sjovt. Det er vildt! 

Du overvinder dig selv
Alle aktiviteterne, vi udfører, indeholder stærke 
elementer af, hvordan man overvinder sig selv 
og sin frygt. Men når du har gennemført, bliver 
du belønnet med en oplevelse for livet, og en 
større selvtillid, som du kan bruge i resten af 
skoleåret. 

Også en kultur-tur
Selv om vi har fokus på adventures, hvor du 
udfolder dig fysisk, glemmer vi ikke de kulturelle 
oplevelser, du også kan møde på turen.

Personlig performance

Du lærer at tro på dig selv, 
så du kan- og tør stå frem, 
komme “ud over kanten”.

LifeSkills i din uddannelse

Du lærer at tage med-
ansvar for egen læring,  
du lærer at performe,  
du får studiekompetence,  
bliver i stand til at 
strukturere og planlægge 
din hverdag, udarbejde 
kalendere, samarbejde i 
studiegrupper, notatteknik, 

præsentationsteknikker, 
kropssprog, eksamens-

træning og meget andet.

Dette sker i samarbejde med 
lærere fra ungdomsuddannelserne.

Personlig udvikling

Du får udviklet dit selvværd, dit mod,  
din kritiske sans, din motivation  

og din selvtillid.

Faglig afklaring

Vi arbejder rundt om en række 
forskellige fagområder, så du helt 

sikkert bliver klogere på, hvad du 
vil videre med din uddannelse.

Social kompetence

Du bliver god til at begå  
dig i sociale sammen-

hænge, teamworks m.m.

Lederskab

Du lærer at tage ansvar  
- ikke kun for dig selv men 
også for “gruppen”, at sætte 

mål, vise vej og gå forrest.
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Kultur Naturvidenskab

Samfunds- 
sammenhæng

Idræt i Centrum betyder selvfølgelig, at du skal udøve idræt, prøve mange forskellige idrætsgrene - og vel at mærke med 
afsæt i dit eget niveau. Selve udøvelsen af idræt gør dig gladere og friskere, og når du sætter dig mål og indfrier dem, får du 
selvtillid og overskud, fysisk og mentalt. Du bliver i stand til at være “målrettet” - også når det gælder din uddannelse.

Idræt i Centrum betyder imidlertid også, at idræt bruges som omdrejningspunkt for andre fag og fagområder: Hvad sker der 
med kroppen? Hvad betyder det psykologiske i idræt ? Hvad betyder idræt for et lands identitet? Og så videre...

Sundhed og livskvalitetLeg og konkurrence

Performance

IDRÆT I CENTRUM

ElitesportsCollege
Vores 10. klasseforløb har idræt i centrum  

- både fagligt og med hensyn til, at vi skal 

prøve en række forskellige idrætsgrene. Disse 

aktiviteter er tilpasset dit niveau, så alle kan 

være med. 

Hvis du derimod dyrker din sport på højt niveau, 

(uanset tilhørsforhold til klub) så følger du den 

gruppe af vores elever, der går på Randers 

ElitesportsCollege. 

Randers ElitesportsCollege er Danmarks bedste 

talentmiljø for unge eliteudøvere. Håndbold og 

fodbold er de største idrætsgrene, men vi har 

også unikke forløb for andre idrætsgrene. 

Når de øvrige elever har Idræt i Centrum  

(modul 1 og 2), så har Elitesports-eleverne 

deres elitetræning. ElitesportsCollege er også et 

collegemiljø i “Collegetower” ved Arena Randers 

- og lige over for stadion og Randers FC. Du kan 

ansøge om studielejlighed via vores webside.

www.elitesportscollege.dk

Se mere på bagsiden
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Frida Møller 

10. 
klasse var mit bedste 

skoleår. Jeg byggede mere på mit 
faglige niveau, så jeg blev endnu mere 

klar til gymnasiet. Samtidigt blev jeg mere 
moden og selvstændig og f.eks. også langt bedre 
til at stille mig op overfor klassen eller andre og 
lave fremlæggelser. Jeg gik på ElitesportsCollege 

og spiller håndbold i Randers HK og på 
U-landsholdet, og skolen var rigtig god til 

at hjælpe mig med at få det hele 
til tidsmæssigt at hænge 

sammen.

http://www.elitesportscollege.dk


Det sociale skal fungere
Det er afgørende for os, at alle eleverne 
fungerer godt socialt. Dette siges af de fleste, 
men hos os gælder det også i praksis. I de nye 
10. klasser vil lærerteamet sikre tætte sociale 
fællesskaber, et stort sammenhold på tværs af 
klasserne, fælles årsplaner, fælles introforløb, 
udfordrende adventure-tur og rige muligheder 
for forskellige tværfaglige forløb. 

Introforløb
Når skoleåret starter i august, har 
alle klasser et introforløb. På den 
måde lærer alle hinanden at kende 
og bliver “rystet” sammen.

Studietur/Adventure
I starten af skoleåret tager vi afsted 
i samlet flok til en adventure-
destination i udlandet. På denne 
spændende studietur får vi styrket 
vores kammeratskab og evnen til  
at samarbejde (s. 7).

Campus på Tradium
Som nævnt side 3 foregår en stor 
del af undervisningen på Tradium, 
hvor vores elever går sammen med 
elever fra både handelsgymnasiet, 
teknisk gymnasium og erhvervs-
uddannelserne. Dette har skabt 
unikke rammer for et udviklende 
skole- og ungdomsmiljø.

Du kan altid kontakte os på 
Randers Realskole, men du er 
også velkommen til at kontakte 
studievejlederne på Tradium:

Studievejleder hhx (handelsgymn.) 
Mikkel W. Thomsen, Tlf. 6060 0066 
mikkel.thomsen@tradium.dk

Studievejleder htx (teknisk gymn.) 
Ole Algren, Tlf. 8710 0429 
ole.algren@tradium.dk

Ansøgningsskema 2023/24

Ansøgning om optagelse i 10. klasse  
på Randers Realskole

Hvis vi kan tilgodese dine ønsker m.h.t. 
optagelse, stiller vi samtidig krav til dig om,  
at du præsterer et godt arbejde og udnytter  
dine evner.

NB: Når du søger ElitesportsCollege, skal du 
også gå ind på www.elitesportscollege.dk og 
udfylde en sportslig ansøgning. Der er samme 
ansøgningsfrister, som angivet til venstre.

DATOER!
Ansøgningsfrister/datoer 
vedrørende 10. klasse:

23. november 2022 kl. 19.00: 
Informationsmøde på Tradium/ 
Vester Alle 26

NB: Ansøgere til Elitesports-
College skal også udfylde en 
sportslig ansøgning på:  
www.elitesportscollege.dk

9. december 2022: Deadline  
for ansøgere, der pt går på 
Randers Realskole

25. januar 2023: Deadline for 
ansøgere fra andre skoler

2. februar 2023: 
Optagelsesdag ElitesportsCollege

6.-9. februar 2023: Optagel-
sessamtaler ElitesportsCollege

20. februar 2023 kl. 16-19:  
“Kom godt igang arrangement” 

Uge 8-9 2023: 
Samtaler med elever, der ikke 
søger ElitesportsCollege.

Ansøgningsskemaet sendes til: 
Randers Realskole, Jensen 
Wærums Allé 3, 8900 Randers C

Elever fra Randers Realskole  
skal aflevere ansøgningen til  
deres klasselærer eller online.

Elevens navn:   Cpr. nr.:

E-mail:   Mobiltlf.:

Nuværende Søskende på Randers 
skole/klasse: Realskole (navn/klasse):

Adresse: Postnr./by:  Tlf.:

Voksne på adressen:  Forældremyndighed: Ja Nej

E-mail:   Mobiltlf.:

Voksne på adressen:  Forældremyndighed: Ja Nej

E-mail:   Mobiltlf.:

Kommune: 

Dato: Forældreunderskrift:

Dato: Elevunderskrift:

Sæt X 1. ønske 2. ønske

10-klasse

10-klasse 
ElitesportsCollege

Angivelse af idrætsgren 
(for ElitesportsCollege)

Bemærk venligst, at der i forbindelse med optagelsesansøgning for nye elever er et administrationsgebyr på 

500 kr, der efterfølgende vil blive opkrævet, hvis det ikke allerede er betalt. 

gode rammer

Kom godt igang - allerede i februar!
Vi laver ”Kom godt i gang” arrangementer for 
alle kommende elever i 10. klasse - det første 
20. februar 2023 kl. 16-19. Her vil vi orientere 
om undervisningen, praktiske forhold og meget 
andet, og eleverne vil få lejlighed til at lære 
hinanden lidt at kende. På dén måde er alting 
allerede lidt kendt, når eleverne møder på 
skolen efter sommerferien. 
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Sæt kryds i kalenderen
Online 

ansøgning

Du kan ogå søge via skem
a på  

www. randersrealskole.dk

http://www.elitesportscollege.dk
http://www.elitesportscollege.dk
http://www. randersrealskole.dk


Randers Realskole 
Jensen Wærums Allé 3 

8900 Randers C

Tlf. 8712 3230

info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk

Hvem bliver dine 
kammerater?

De nye klasser 
bliver en god 

blanding af nye 
elever  og “gamle 

elever” , der 
har gået i 7.-9. 

klasse på Randers 
Realskole. 

Vi har mange 
års erfaring i 
at skabe nye, 
velfungerende 
klasser. Se s. 10

www.elitesportscollege.dk

Se mere side 9

ElitesportsCollege

I 10. klasse er ElitesportsCollege både for dig,  

der er tilknyttet eliteklubberne og for dig, der 

er dygtig og seriøs sportsudøver i andre klubber. 

Talentfulde sportsudøvere følger den gruppe af 

vores elever, der går på Randers ElitesportsCollege. 

Her kombinerer du seriøs skolegang med din 

sport på højt niveau. Her går en række andre 

idrætstalenter, og vi får dagligdagen med lektier, 

sport og fritid til at blive mere overskuelig og 

sammenhængende. 

Vi har et tæt samarbejde med byens eliteklubber, 

men det er ikke vigtigt, hvilken klub du spiller i. 

Det afgørende er, at du er topmotiveret, har rigtig 

gode evner inden for sporten - og også er seriøs i 

forhold til din skole.

Vi tilbyder professionelle trænerteams, fysioterapi 

m.m. Læs mere på vores webside, hvor du også 

kan hente den sportslige ansøgning. 

Spørgsmål? Så kontakt vores daglige koordinator 

Mathias Bak Andersen på 2682 2002 eller  

MBA@randersrealskole.dk

http://www.randersrealskole.dk
http://www.elitesportscollege.dk

