
Hvordan skal fremtidens 10. klasse se ud? 
Seminar om efterskolens 10. klasse 17.9.2021

Efterskolernes 10. klassetrin er populær som aldrig før, og lovkravene er friere, end de har været i 
mange år. 10. klasseprøven er ikke længere et krav, hvis eleverne har en adgangsgivende eksamen 
fra 9. klasse. Mange efterskoler er derfor i gang med at genbesøge deres 10. klassetrin med fokus 
på de nye muligheder. 

På seminaret skal vi høre fire eksperter byde ind med perspektiver på, hvad efterskolen gør godt, og 
hvad den måske bør gøre bedre. Undervejs kommer vi omkring både de historiske, de kulturelle og 
de uddannelsespolitiske kontekster, som udviklingen af 10. klasse finder sted i. Om eftermiddagen 
præsenteres Efterskolernes udviklingsprojekt Videre med 10., og debatten fra om formiddagen får 
yderligere fagligt og konkret fokus.
 
Vi håber at se både lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer – og gerne flere fra samme skole. 
Arrangementet er gratis og afholdes fra kl. 10 - 15. 

Sted: Vartov (Farvergade 27, 1463 København), Store Sal
Dato: 17. september 2021 kl. 10-15
Brød og kaffe fra 9.30

Tilmelding

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Kurser-og-moder/Kurser/2021/Seminar_10_kl_sept


Program:  

10.00   Velkommen - dagens tema slåes an v/ Torben Vind Rasmussen  
   (formand for Efterskolerne) og Stine Bossen (næstformand for Efterskolerne)

10.15 – 11.15  ”Efterskolen – broen mellem barn og voksen”, oplæg om ny udgivelse 
   v/ Ove Korsgaard, professor emeritus på Århus Universitet

11.15 - 11.25  Kort pause

11.25 – 12.15  ”Hvordan forbliver hovedsigtet aktuelt og efterskolen relevant?”
   Paneldebat med ‘tre vise m/k: 
   •  Rasmus Kolby Rahbek, Ph.d., forstander på Den Frie Lærerskole
   •  Tilde Mette Juul, Ph.d. om unges valg af ungdomsuddannelse
   •  Stefan Graf, docent på UCL, forskningsprojektleder og redaktør på
    ”Efterskolens praksis under lup” (ordstyrer Christine Sestoft)

12.15 - 12.45  Frokost 

   Efterskolernes udviklingsprojekt, Videre med 10., præsenteres:
12.45 - 13.00  ”Projektforløb og metodisk tilgang til udviklingsprocessen” 
   v/ projektleder Kamille Thoregaard

13.00 – 13.50  Projektets deltagere/efterskoler fortæller om deres udviklings-indsatser: 
   Hvad de har fokus på, ønsker at forandre eller prøver at forstærke og hvorfor

13.50 – 14.20  Gruppesamtaler om dagens tema inspireret af guiden, Efterskolestjernen

14.20 – 14.50  Opsamlende debat i salen om efterskolens 10. klasse med inddragelse af   
   panelet og projektskolerne (ordstyrer Christine Sestoft)

 14.50 - 15.00  Tak for i dag v/ Torben Vind Rasmussen og Stine Bossen

OBS! Gratis webinarer for efterskoler om design af udviklingsforløb

Efterskolerne udbyder i skoleåret 2021/22 fem webinarer om den arbejdsmetode, der arbejdes 
med i udviklingsprojektet Videre med 10.: Designtænkningsmetode.
Designtænkning egner sig til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden 
fra mange fagområder og se problemet fra mange forskellige vinkler.

Kamille Thoregaard [www.tandemkbh.dk] præsenterer på webinarerne viden og værktøjer, som kan 
hjælpe jer med at få nye perspektiver, andre ideer og steps, der guider jer undervejs i udviklingsfor-
løb. 

Webinarerne er gratis, men kræver tilmelding for deltagelse. Tilmeld dig her

OBS! Første webinar afholdes allerede 14. september 2021 kl. 13 – 14.30

https://www.tandemkbh.dk/
https://www.efterskolerne.dk/Faglig_viden/Udvikling-og-forskning/Videre_med_10

