
Information om prøvefri 10. klasse
Nyt på Sejergaardens Musikefterskole (fra 2020-21)

Sejergaardens Musikefterskole tilbyder fra skoleåret 2020-21 en mulighed for at gå i prøvefri 10. klasse. Vi kalder studieret-
ningen ’Modig 10’. Vi ønsker at klæde de kommende elever og forældre på til valget om, hvorvidt de skal vælge vores FP10 
tilbud (med folkeskolens prøver) eller vores Modig10 tilbud (uden prøver). Derfor har vi produceret denne informationsfolder 
om det ny tilbud.   

Hvorfor et nyt prøvefri 10. klasse-tilbud? 

En meget stor del af vores elever - ca. 90-95% af en typisk årgang - er erklæret uddannelsesparate og fagligt rustet til at tage 
en ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse. Mange har primært valgt at tage på efterskole for at udvikle sig personligt, 
blive mere selvstændige, indgå i et (musikalsk) fællesskab og/eller styrke ikke-faglige områder, fx. sociale, kulturelle og 
kreative kompetencer.

Samtidigt oplever vi et stigende behov for og efterspørgsel efter at arbejde målrettet med mere almene og personlige 
kompetencer: Selvindsigt og -erkendelse, evnen til at indgå i et meningsfyldt fællesskab, samfundsengagement og medbor-
gerskab, kommunikation og formidling, tro på egne evner og selvværd, debat-, feedback- og præstationskultur, demokratisk 
dannelse, digital dannelse, bæredygtighed mm. Med andre ord: Dannelse snarere end Uddannelse. 

For at imødekomme den tendens, starter vi en prøvefri 10. klasse og sætter med undervisningen i Modig10 fokus på nogle af 
de temaer, der fylder hos vores elever og træner de mere almene kompetencer i en faglig kontekst. 

Hvad er ’Modig10’?

Modig10 er en prøvefri 10. klasse for dig, som gerne vil have fokus på kreativitet, innovation og projektorienteret læring. 
Modig10 bygger på de færdigheder du har med dig fra 9. klasse, men søger at udvide læringsrummet, samtidig med, at du 
lærer at arbejde selvstændigt og målrettet imod en ungdomsuddannelse.

Vi har valgt at kalde tilbuddet Modig10, fordi der i vores undervisning vil blive lagt vægt på at udvikle
• Mod til at udfordre dig selv og dine anskuelser
• Mod til at få nye erkendelser og lære dig selv bedre at kende
• Mod til at gå efter dine drømme og sætte mål
• Mod til at stå op for dig selv og kommunikere kraftfuldt og autentisk
• Mod til at indgå i et fællesskab og tage ansvar



Modig10 er seriøs faglig undervisning på højt niveau med henblik på at oparbejde både specifikke faglige såvel som kreative 
og sociale kompetencer. Modig10 skal på ingen måde ses som et ”sabbatår”, men snarere et år, hvor dine fagspecifikke kom-
petencer fra folkeskolen bringes i spil på nye måder og suppleres med innovative, kreative og kommunikative elementer. 

Den afgørende forskel fra vores almindelige undervisning er, at Modig10 ikke er prøveafholdende og derfor heller ikke er 
bundet af de ministerielle pensumkrav. Det giver os mulighed for at arbejde mere problem- og projektorienteret, ligesom 
det også giver os mulighed for at lave nogle længere tematiske forløb om fx samfund, demokrati, bæredygtighed, kommuni-
kation og formidling.

På Modig 10 foregår undervisningen både i de enkelte fag og igennem en række tværfaglige forløb, hvor vi har mulighed 
for at gå i dybden med problemstillinger og projekter, som der sjældent vil være tid til i de almindelige klasser. De enkelte 
fag har hver især et selvstændigt pensum uafhængigt af de ministerielle prøver, og de tværfaglige projekter afsluttes med en 
selvstændig opgave med fokus på formidling og kreativitet.

Modig10 er uden karakterer eller prøver, og året afsluttes i stedet med et større projekt med en væsentlig kreativ dimension. 
Opgaven skal tillige fremlægges og forsvares, således at det formidlingsmæssige element også tilgodeses. I stedet for karak-
terer får eleven en samlet udtalelse om fagligt niveau, indsats og udvikling ved årets afslutning.

Hvilken betydning for optagelse på en gymnasiel ungdomsuddannelse har det, hvis jeg 
vælger prøvefri 10. klasse på Sejergaardens Musikefterskole?

Svar: Hvis du forventer at blive erklæret uddannelsesparat efter 9. klasse

A) Hvis du er erklæret fuld uddannelsesparat efter 9. klasse (dvs. har opfyldt alle adgangsforudsætninger til de treårige  
gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens   
afgangseksamen, kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Det betyder, at 
du uden problemer kan søge ind på en gymnasiel uddannelse på baggrund af dine resultater i 9. klasse – også selvom 
du har gået i prøvefri 10. klasse.

B) En elev, der er ikke-uddannelsesparat, kan ligeledes opnå krav på optagelse, hvis vedkommende får et karaktergen-
nemsnit på minimum 6 i de lovbundne prøver i 9. klasse.

Svar: Hvis du forventer at blive erklæret ikke-uddannelsesparat efter 9. klasse

A) Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat og ikke har et gennemsnit på minimum 6 i de lovbundne prøver i 9. klasse, 
skal du til en samtale/prøve på det gymnasium du søger ind på. Her skal rektor udfordre eleven fagligt og i forhold til 
dennes valg af uddannelse. 

B) Du kan også vælge FP10 på Sejergaardens Musikefterskole, forbedre dit faglige standpunkt og søge ind på baggrund 
af prøverne i 10. klasse.

Læs mere om optagelseskrav på ungdomsuddannelser her: 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/ofte-stillede-spoergsmaal-om-adgang-og-optagelse


