
 

 
 

 

 

 

 

Solid sprogundervisning i 10. klasse 

krydret med sprogskoleophold både i 

Berlin og London har igennem flere år 

været en del af 10. klasse på Sankt 

Nikolaj Skole, men i det kommende 

skoleår samarbejder skolen med 

Teknisk Gymnasium Esbjerg og med 

hhx på Rybners. På Sankt Nikolaj 

Skole får eleverne god mulighed for at 

træffe det rigtige valg, uanset om 

ungdomsuddannelsen er almen- 

merkantil- eller teknisk gymnasium. 

Samarbejde med Esbjerg Tekniske 

Gymnasium.  

I vores 10. klasse har vi allerede i år etableret et 

samarbejde med HHX. Vi tilbyder et tilvalgsfag i 

10. klasse, der hedder ”Business og marketing”. 

Samarbejdet går ud på, at lærerne i 10. Klasse 

står for den daglige undervisning i faget, men 

planlægning og forløb bliver kørt med lærere fra 

HHX. Da vi ønsker en endnu større bredde på 

vores 10. klasses-tilbud, har vi arbejder på et 

samarbejde med HTX. Dette samarbejde skal 

munde ud i en ny spændende tilgang til 

Fysik/kemi- og matematikfaget. Vi ønsker ikke 

kun at ramme de elever, der har interesse for 

naturfag, og som ser sig selv som kommende 

HTX-elever, men også de elever, der blot har en 

interesse for fagene. Faget vil have en 

projektorienteret tilgang til de emner, vi arbejder 

med, og det er meningen, at vi med undervisere 

fra HTX kommer til sætte fokus på evaluering og 

skabelsen af konkrete løsninger/materialer i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra HTX kommer til at sætte fokus på evaluering 

og skabelsen af konkrete løsninger/materialer i 

laboratoriet på Teknisk Gymnasium Esbjerg. 

Desuden vil vi på Sankt Nikolaj Skole lade 

eleverne arbejde med de IT-værktøjer, man 

bruger på de gymnasiale uddannelser. Den 

primære undervisning vil foregå på Sankt Nikolaj 

Skole, men med undervisere fra HTX som 

vejledere på projekter og med besøg i 

laboratoriet på Teknisk Gymnasium Esbjerg. Den 

mere projektorienterede arbejdsform vil gavne 

elever på alle niveauer, da det er i det individuelle 

arbejde med et fag ny læring skabes. Faget er 

altså ikke kun for naturfags-nørder, men for alle 

der kan lide en ”hands on”-arbejdsform. 

Faget får et omfang af 3 ugentlige lektioner.  

Forløbet skal også give 10. klasse mulighed for at 

”snuse” til arbejdet i Esbjerg Teknisk Gymnasiums 

laboratorier, og via besøgene på TGE kan 

eleverne få indsigt i mulighederne ved at vælge 

en HTX ungdomsuddannelse efter 10. klasse! 

Sprogundervisning på Sankt Nikolaj har i flere år været højt prioriteret i 10. klasse, og 

derfor er man stadig på sprogskole i London og Berlin, og i den kommende 10. klasse 

får eleverne nu en fysik/matematiklinje og business og marketingslinje, hvor 

undervisere fra Esbjerg Tekniske Gymnasium og Rybners hhx afdeling deltager som 

gæstelærere i perioder i skoleåret.   

 

 

 

Fakta. 
Sankt Nikolaj Skole ligger helt inde i 
centrum af Esbjerg, 10 minutters gang fra 
banegården, hvor alle bus- og 
togforbindelser mødes. 
Sankt Nikolaj Skole er grundlagt af den 
katolske menighed i Esbjerg i 1905. 
I dag er skolen en moderne katolsk fri 
grundskole med klassetrin fra 0. klasse til 10. 
klasse. 
Der er i øjeblikket ca. 250 elever på skolen 
og en SFO afdeling med 60 elever. 
Alle forældre kan, uanset livssyn, tilmelde 
deres børn til skolen. 
Det er dog en forudsætning, at hjemmet er 
positivt indstillet over for skolens målsætning. 
Eleverne repræsenterer i dag bredt alle 
samfundslag i Esbjerg og omegn. 
Se mere om skolen og 10. klasse på 

www.sktnikolaj.dk 

10. klasse på Sankt Nikolaj Skole, et skoleår der samarbejder 

med ungdomsuddannelserne, og hvor sprogundervisningen 

bl.a. foregår på sprogskoler i Tyskland og England.   

 



 

Business og marketing i samarbejde 

med Rybners  

Som en del af samarbejdet med Rybners vil 10. 

klasse igennem skoleåret få besøg af lærere fra 

Rybners, som vil evaluere og sparre med klassen i 

forhold til de forløb, de sætter i gang i klassen.  

Hvert af de seks forløb, der er planlagt som en del 

af marketing og business linjen, tager 

udgangspunkt i de unges egen erfaringsverden og 

i produkter, som man som ung kommer i berøring 

med og selv forbruger. Man vil komme til at 

bruge alle sanser, fordi der med udgangspunkt i 

alle vore sanser, syns-, høre, - føle, - lugte- og 

smagssans, undersøges, hvordan alt fra jeans 

over morgenmadsprodukter til junkfood 

præsenteres, markedsføres og afsættes.  Der 

bliver lejlighed til at lege lidt mere med noget af 

det sjove fra handelsskolens fagrække, samtidig 

med at nogle af de unge måske får øjnene op for 

en merkantil karriere.  

Bred faglig undervisning 

Vi har igennem mange år prioriteret, at eleverne 

får så bred en faglig undervisning som muligt i 10. 

klasse på Sankt Nikolaj Skole, samtidig med at vi 

har klart øje for den enkelte elevs trivsel og 

behov, fortæller klasselærer Jonas Kjær. Alle 

elever har som hovedregel tysk og fysik udover 

de traditionelle fag, som sigter mod det almene 

gymnasium, men fra næste skoleår, hvor vi i 

samarbejde med undervisere fra Rybners og 

Esbjerg Tekniske Gymnasium har udarbejdet et 

helt nyt tilbud, får vores 10. klasse elever også 

ordentligt indsigt i, hvad det indebærer at 

beskæftige sig med fag, der retter sig mod det 

merkantile gymnasium eller tekniske 

gymnasium.  

Et fagligt skub der afklarer og løfter 

eleverne 

Rigtig mange af de elever, der vælger 10. klasse 

her, mangler lige det sidste skub rent fagligt og 

med de nye faglinjer i vores 10. klasse kan vi give 

et tilbud, som kan afklare og forberede alle elever 

fagligt, uanset hvilket af de tre gymnasiale tilbud 

eleverne vil vælge, idet eleverne får mulighed for 

at få fyldt op i den faglige rygsæk i alle skolefag 

både indenfor matematik og fysik, men også i 

sprogfag. Så uanset om målet med 10. klasse er 

gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse, 

har man her en optimal mulighed for fagligt at 

blive bedre klædt på, siger Jonas Kjær 

 

Er alt så forandret  

At bevare udsynet og se mulighederne vil også 

fremover være det, som vil præge vores 10. 

klasse, så en solid udskolingsvejledning og to 

udlandsophold i hhv. Berlin og London vil også 

være en del af konceptet. Den tanke, der ligger 

bag ved 10. klasse på Sankt Nikolaj Skole, er i og 

for sig ganske uforandret. Meningen med at 

vælge en 10. klasse her på skolen har altid været, 

at det skal være et afklarings- og modningsår, 

ikke blot på det personlige plan, men også på det 

faglige. Derfor har det faglige niveau altid været 

højt prioriteret i 10. klasse, samtidig med at den 

unges personlige udvikling har vores fulde 

opmærksomhed, siger skoleleder Jørgen Jensen. 

 


