I samarbejde med UU-vejleder er
undervisningen målrettet mod en
efterfølgende optagelse på en ungdomsuddannelse.
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Institut Sank Joseph er en
moderne katolsk skole med
et bredt funderet humanistisk dannelsessyn. Vi tilbyder et ambitiøst og omsorgsfuldt skolemiljø med fokus
på høj faglighed, fællesskab
og medmenneskelighed.
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150 års tradition for
humanistisk dannelse
59 nationer
33 sprog
En moderne katolsk skole
– alle er velkomne!
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Institut
Sankt Joseph
Dag Hammarskjölds Allé 17 | 2100 København Ø
Tlf. 35 38 47 35 | www.sanktjoseph.dk

Information og
optagelse
Kontakt os for mere information:
Institut Sankt Joseph
Dag Hammarskjölds Alle 17
København Ø. tlf. 3538 4735
www.sanktjoseph.dk
isj@sanktjoseph.dk
Optagelse til International 10. klasse sker fra november 2018. Der er max. 22 pladser. Ved ønske
om optagelse er der en optagelsessamtale.

10. klasse på
Institut Sankt Joseph
Har du brug for et skoleår i 10.klasse?
Er du er interesseret i og god til engelsk?
Lyder undervisning i flere fag på engelsk udfordrende?
Ønsker du at forberede dig godt på en ungdomsuddannelse?
Kunne du tænke dig en studierejse til USA?

...så kunne svaret
for dig være...
Et 10. klasseforløb på ISJ med fokus på engelsk,
globalisering og internationalt samarbejde.
Undervisning i dansk og matematik er på dansk.
Undervisningen i global perspectives, philosophy
og health and wellness er på engelsk.
Brug af IT og digitale læringsmidler i undervisningen har en central plads.
En studierejse til USA.
I tæt samarbejde med UU-vejleder er undervisningen målrettet mod en efterfølgende optagelse
på en ungdomsuddannelse.
Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10)

Skolepenge
Skolepenge udgør 2565,- om måneden 12 måneder, samt en forudbetaling på 3000 kr. Inkluderet i
skolepengene er en studierejse til USA.

