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Rejser
Musik
Iværksætteri
Drama
Møbeldesign
- og meget andet

EK

SA
MENSFRI

K
A

RAK T E RF
R

I

B
ill

le
de

r:
 M

ie
 M

ø
rk

, S
ila

s 
Ly

kk
e 

m
.fl

.

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores 10. 
klasse, så kontakt os på: 10@rss-odense.dk eller 

ring til skolens kontor på 65 95 70 04. 

Du kan også læse mere på rss-odense.dk 

Vores 10. klasse er også en god forberedelse, hvis 
du efterfølgende vil fortsætte på Steiner HF. 

Læs mere om Steiner HF på steinerhf-odense.dk

10.
KLASSE

10.
KLASSE



Vi mixer kunstneriske- og håndværks-
mæssige fag, iværksætteri, studieture, 
praktik, udveksling og forskellige pro-
jekter og temaer med de mere klassiske 
fag. Det giver afveksling og sammen-
hæng mellem fagene, samtidig med 
at du får meritgivende undervisning 
til Steiner HF eller andre gymnasiale 
uddannelser.

Tager du 10. klasse på Rudolf Stei-
ner-Skolen i Odense, kan du prøve 
kræfter med mange forskellige sider 
af dig selv. Samtidig bliver du en del 
af overbygningen og det sociale fæl-
lesskab med Steiner HF, hvor rejser og 
projekter også går på tværs af klasserne 
og i perioder også med andre skoler. 

Tag 10. klasse hos os 
og få et spændende 
og afvekslende skoleår 

• Musik
 (herunder nodelære for nye elever)
• Kor- og orkesterspil
• Individuel instrumentalundervisning
• Møbeldesign
• Maling
• Tekstil
• Drama
• Scenografi
• Kobbersmedning
• Bronzestøbning
• Plasticering (keramik)
• Førstehjælpskursus  
 (færdselsrelateret)
• Idræt

• Korttegning/landmåling
• Eurytmi
• It
• Dansk, litteratur, poetik
• Matematik
• Historie
• Tysk
• Engelsk
• Samfundsfag
• Kemi
• Biologi
• Geografi
• Fysik

Fag



Projekt- og tema- 
orienteret undervisning
• 4-dages vildmarkstur til Sverige 

med hele overbygningen.

• Landmålertur: Anvendt matematik i 
sydfynske omgivelser.

• FN’s 17 verdensmål med deltagelse 
i konkurrence og festival samt infor-
mationssøgningskursus på SDU.

• Iværksætteri: Idégenerering, virk-
somhedsøkonomi med gæstelærere, 
cafédriftprojekt, møbeldesign med 
besøg på møbelfabrik og Trapholt, 
virksomhedsbesøg på it-virksom- 
heden Umbraco.

• 4-ugers drama med undervisning  
af hhv. drama-, scenografi- og  
musiklærere.

• Bevægelsesfaget eurytmi med 3- 
dages festival i Vordingborg sammen 
med 10. klasser fra andre steinerskoler 
i anledning af 100 års jubilæum  
for waldorf/steinerskoler.

• Kor- og orkesterrejse til udlandet.

Udveksling og praktik
• 5-ugers skoleophold i Tyskland eller 

England eller på en anden steiner- 
skole i Danmark. Vi hjælper dig med  
at finde det rette valg for dig.

• 2-ugers social- og eller erhvervs- 
praktik: Hvad er du nysgerrig efter 
at prøve af? Børnehave, asylcenter, 
plejehjem, murer, it-firma, journalistik, 
Folketinget? 
Kun fantasien sætter grænser!

Projekter 
og udveksling



Det er positivt, at innovation og økonomi 
er kommet med.

Jeg kan også rigtig godt lide, at man kan 
tage til udlandet i praktik, og at vi skal på 
udveksling. Det er så godt, at vi kommer en 
del ud i forbindelse med projekterne. 
Jeg synes også, at møbeldesigndelen lyder 
spændende, og også at vi får tid til at lave 
scenografi til dramaperioden.

Der bliver virkelig meget variation i 10. klas-
se. Det er rigtig godt. 

Jeg glæder mig til vildmarksturen, for 
det er fedt at være ude på den måde, 
synes jeg.

Man bliver også rystet godt sammen på 
sådan nogle ture. Rigtig fint med alle pro-
jekterne, og det er dejligt også at skulle lave 
noget helt andet og nyt. Det er også noget, 
man kan bruge senere. 

Alt det, der skal ske i 10. klasse, er egent-
lig ret fedt 

Der er mange muligheder. Det overbeviste 
mig om, at jeg alligevel ikke ville begynde 
på gymnasiet. Det er dejligt, at der er uger 
med praktik, som ligger helt fast, og at vi 
alle sammen skal afsted. Jeg kan godt lide 
drama, så jeg er også glad for, at den perio-
de er på programmet. 

Der er mange spændende ting. Jeg kan 
godt lide, at man nu kan vælge, om man 
vil i virksomheds- eller socialpraktik. Der 
kommer også en masse fede ture, som jeg 
glæder mig til. 

Orkesterrejserne er jo hyggelige,  
fordi vi er sammen med resten af  
overbygningen i en hel uge

Jeg har hørt, at vi vist skal sydpå næste år. 
Det er jeg spændt på. Det lyder også spæn-
dende med caféprojektet, hvor vi kan prøve 
det af i virkeligheden, som i en virksomhed. 

OLE ANNA EMMASTINE



Klasseleder, tovholder i iværksætter- 
perioden i forbindelse med  cafédrift 
samt hjælper med at finde pladser til 
udvekslingsophold

Jeg er så glad for, at vi giver nyt liv til 
vores 10. klasses forløb. 
Jeg glæder mig bl.a. til, sammen med 
eleverne, at planlægge cafédriftsfor-
løbet, hvor vi skal ind over det hele fra 
planlægning, budget, indkøb, rengskab 
og udførelse. Måske kan vi også prøve  
at levere mad til virksomheder og evt. 

også til en reception. Der er mange 
muligheder. 
Jeg er spændt på af følge eleverne  
og alt det nye, der kommer til at ske i  
10. klasse. Vi gør det jo sammen, og  
undervejs skal vi naturligvis evaluere.

Underviser i møbeldesign, kobber- 
smedning, bronzestøbning, scenografi, 
førstehjælp og er arrangør af vild-
markstur til Sverige 

Der kommer virkelig meget afveksling 
i 10. klasses skoleår nu med de mange 
projekter, individuel udveksling og prak-
tikforløb. Det er ret saftigt. 
Jeg glæder mig til at planlægge vild-
marksturen for hele overbygningen, 
da jeg selv altid har dyrket friluftslivet 
meget. 

Det bliver også spændende med ud-
videlsen af møbeldesignfaget, hvor 
eleverne skal arbejde med en form for 
møbelproduktion og modeller. Vi skal 
beskæftige os med teknologien inden  
for træarbejde og får en vis fortrolighed 
med snedkerværkstedet. Virksomheds-
besøget på en møbelfabrik giver indblik 
i en rigtig møbelproduktion, og så skal vi 
på ekskursion til Trapholt og se på klassi-
kere inden for møbeldesign.

PER INGE



Underviser i samfundsfag, som i 10. 
klasse overordnet tager udgangspunkt 
i FN’s 17 verdensmål

Jeg elsker at arbejde problemorienteret. 
Det er også grundstenen i samfunds- 
faget. De 17 verdensmål er et godt tema, 
da det forgrener sig i mange emner, og 
så er det aktuelt og relevant. Alle kan 
finde et mål, hvor deres passion eller 

interesse ligger. Vi skal også beskæftige 
os med organisationen FN, etik, politik, 
diplomati og lovgivning. Vi kommer også 
på et informationssøgningskursus på 
SDU, som vi bl.a. kan bruge i arbejdet 
med verdensmålene. 
Jeg glæder mig meget til, at skulle  
arbejde og gå i dybden med de 17  
verdensmål sammen med 10. klasse.  
Det bliver rigtig godt.  

Underviser i musik, herunder kor og 
orkesterspil i 8., 9., 10. klasse  og  
Steiner HF. 

Vi spiller og synger for fællesskabets og 
sammenspillets skyld. Vi spiller ikke for, 
at vi alle skal være professionelle musi-
kere en gang. Det er en vigtig pointe,  
synes jeg. Alle kan være med på deres 
niveau, for der vil selvfølgelig være 

forskel på, hvor meget man kan. Vi har 
ofte fået nye elever ind på skolen, som 
ikke tidligere har spillet på et instrument, 
men så får man jo individuel undervis-
ning på det instrument, man vælger 
samt nodelære. Koret kan man hurtigt 
være en del af, også selv om man ikke 
kommer med den store erfaring. Interes-  
se og lysten til at være med er den vig-
tigste drivkraft. 

STEFAN ASTRID


