
 

Fokus, faglighed og fællesskab –  

10. klasse på DST  
Start din ungdomsuddannelse med 10. klasse på DST. Du bliver en del af et læringsmiljø med to kulturer og to sprog.  

Du kan bruge 10. klasse til både at udvikle dig personligt og fagligt, så du får det bedste ud af dit år på DST.  

Har du brug for et ekstra skoleår, inden du går i gang med en ungdomsuddannelse og har lyst til at blive en haj til tysk? 

 På DST kan du udvikle dig personligt og fagligt i et flerkulturelt fællesskab.  

Livet på DST  

Vi hjælper dig med at blive mere moden og finde ud af, hvad du vil med din 

fremtid. Selvom vi er en tysk skole, har mange børn en dansk baggrund, og 

langt de fleste børn vokser op med såvel det danske som det tyske sprog.  

Vores lærere er gode til at sørge for, at du kommer til at føle dig som en del 

af fællesskabet. Du vil deltage i forskellige aktiviteter og ture, som skal styrke 

klassens sammenhold, og vi tager da også på studietur til fx Irland, Østrig, 

Spanien e.l.  

Man behøves ikke at være flydende til tysk for at kunne starte hos os, og lærerne i 10. klasse kan både dansk og tysk.  

Derfor skal du vælge DST  

Du skal vælge 10. klasse på DST, hvis du kan genkende ét eller flere af disse udsagn:  

 

Faglig udvikling 

- jeg ønsker at forbedre mig i et eller flere fag 

- jeg ønsker at blive udfordret på et højt fagligt niveau 

- jeg vil gerne blive bedre til skriftlige opgaver 

- jeg vil gerne være bedre til at være mere aktiv i timerne 

- jeg vil gerne forbedre mit tysk og lære den tyske kultur at kende 

Personlig og social udvikling 

- jeg har lyst til at prøve et anderledes skoleår 

- jeg vil gerne være en del af et dansk-tysk fællesskab 

- jeg vil gerne blive bedre til at få lavet mine lektier til tiden 

- jeg vil gerne være lidt mere sikker på mig selv 

 

Du skal vælge 10. på DST, fordi du vil  

- gå på en skole med et dansk-tysk læringsmiljø 

- opleve et skoleår med nye kulturelle indtryk 

- blive fagligt dygtigere 

- blive mere moden før du begynder på en 

ungdomsuddannelse 

www.ds-tingleff.dk  
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