3. august 2020

Kære kommende elever og forældre i 10.klasse
Vi glæder os til et spændende år sammen med jer i Center 10 og fremsender hermed vigtig information om opstarten.
Introuge- uge 33 – den 10. august – 15. august.
Den første uge er introuge og kommer til at forløbe således:
Mandag:
Tirsdag –
torsdag:

Fredag:

Vi mødes i Center 10 kl. 09.00-14.00, hvor vi skal hilse på hinanden og se centret og skolen.
Vi tager på introtur til Gudenåhuset.
Vi skal cykle derhen. Der vil være cirka 20 km, så I skal sørge for at have en fungerende cykel og
cykelhjelm. Derudover skal I medbringe sovepose, tøj tilpasset vejret og madpakke til frokost
tirsdag. Vi har begrænsede muligheder for at transportere dele af jeres oppakning, men slet ikke
det hele, så I må være fornuftige, når I pakker .
Vi slutter af i centret torsdag eftermiddag. Nærmere tidspunkt følger.
I har fri

Klasseinddeling og skema
Skema er ved at ligge på plads og vil blive klar til udlevering den første dag efter ferien. Herudover vil klasserne blive
dannet efter introturen, så de vil være klar mandag 17. august. Klasserne vil blive dannet på tværs af
fagkombinationer, mens skemaer vil ligge fast.
Forældremøde
Vi holder forældremøde onsdag den 19. august kl. 16.00-18.00 hvor I får mulighed for at møde lærerne og få
uddybende information om årets gang og indhold, det daglige liv i 10. klasse og praktiske informationer. UU-vejleder
Joan Reenberg vil også være til stede.
Vi ved at samarbejdet mellem jer og os har afgørende betydning for de unge menneskers skoleliv, og vi regner derfor
med at hvert hjem er repræsenteret ved mødet.
Studietur
Vi har en mangeårig tradition med at rejse til udlandet. Men i kølvandet på COVID-19, kan vi, af gode årsager, ikke
sige noget konkret om hvad det ender med. Det vi kan sige er dog, at vi knokler på at få lov til tage på en tur som vi
plejer. Hvis vi må komme til udlandet på en sikker og ordentlig måde, så vi overholder regler og anvisninger, så er vi
lige nu i forhandling med et rejseselskab om mulige destinationer. Hvis vi ikke må komme til udlandet, så vil vi arbejde
på en anden løsning, men her er vi nødt til at væbne os med tålmodighed. Bliver studieturen til udlandet en realitet, så
er der en egenbetaling på 1950kr. Der vil i det tilfælde blive udsendt et kontonummer til indbetaling.
Kontakt/spørgsmål
I kan få yderligere information på hjemmesiden www.center10hammel.dk, og I er selvfølgelig også velkommen til at
kontakte os på mailadressen: admin@center10hammel.dk eller via Skovvangskolens kontor på telefon 89 64 36 50. Vi
kan kontaktes fra den 3. august.
Politik omkring mobiltelefon og sociale medier
Vi har truffet en beslutning om at opkvalificere og synliggøre vores politik omkring mobilforbrug og brug af sociale
medier. Det er på baggrund af erfaringer med brugen i undervisningen og et ønske om at øge læringsudbyttet af at gå
i 10. klasse. Derfor har vi valgt at fritidsbrug af mobiltelefoner ikke hører til i timerne, og brugen af Facebook og andre
sociale medier skal bruges med ansvarlighed og respekt for læringsrummet. Vi håber og ønsker, at vi alle kan være
fælles om projektet og få det til at lykkes.
God sommer og på gensyn!
Lærerne i Center 10

