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Fagplan
for

Valgfag i Overbygningen

For at komme ungdomskulturen i møde har vi oprettet en række højt prioriterede valgfag 
med 5 lektioner pr. uge rettet mod eleverne i overbygningen (7. til 9. kl.). Disse ligger i 
blokke to gange om ugen, fortrinsvist sidst på skoledagen.

Igennem skoleåret forløber 4 valgfagsperioder, hvor der i hver periode udbydes 5 valgfag 
inden for hvert sit område. Dette skal dels sikre, at fagudbuddet er bredt og varieret, og 
dels at valgholdene bliver gennemsnitligt mindre end normalklasserne. Dét, mener vi, er 
en god prioritering for at sikre høj kvalitet.

Idékatalog til fag 

Medier:
-videoproduktion/kortfilm
-hjemmesider
-tegneserier
-skoleblad - fra ung til ung 

Idræt:
-Volley
-Basket
-Dans/HipHop/showdance
-Slagbold
-Extremsport
-Drenge/pigefodbold 

Musik:
-Kor
-Bands 

Kunst og design:
-Pileflet
-Skulptur
-Maleri
-Keramik
-Kunsthistorie i teori og praksis
-Syning 
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Drama m.v.:
-Drama
-Teater 

Pædagogiske overvejelser

Valgfagene er ét af vore bud på at understøtte ungdomskulturen på skolen gennem fag, 
der gerne skulle være lystbetonede og præget af valgfrihed.
Indholdet og målene skal være af høj kvalitet, da det ellers ikke bliver mødt af eleverne 
med den nødvendige seriøsitet.
Måske kunne hver periode afsluttes med en eller anden form for fremlæggelse for resten 
- eller dele - af skolen.
Samtidig understøttes og videreudvikles den kreativ/musiske side af skolen, som vi i for-
vejen via teateruger og dramaundervisning gennem hele skoleforløbet ind til nu har væg-
tet højt, og som vi har profiteret på.

Vi vægter højt, at der på skolen er en sammenhæng mellem forskellige typer af fag, og at 
eleverne i en eller anden grad kan blive mødt med det, de synes er sjovt og vedkommen-
de.
Det er et mål, at eleverne kommer til lægge en større del af deres "fritidsaktiviteter" på 
skolen, både gennem disse fag og gennem spontant opståede grupper, der ønsker at be-
nytte skolens faciliteter (fx bands/medieværksted osv.).
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