
 

 

HVER FREDAG 

VALGFAG I 8. og 9. klasse har du dit valgfag hver fredag. Derfor 

tager undervisningen den dag udgangspunkt i det valg-

fag, som du har valgt, og du er på hold med dem på 8. 

og 9. årgang, som har valgt samme valgfag som dig. 

Når du skal vælge dit valgfag, skal du skrive dit ønske i 

prioriteret rækkefølge fra 1 til 6. Der skal være nogen-

lunde lige mange elever på hver linje, så vi kan ikke ga-

rantere, at du får din førsteprioritet, men vi gør vores 

bedste for, at alle elever er glade for det valgfag, de 

får. 

 

Du skal vælge dit valgfag online. Gå ind på 

www.google.dk/survey 

 

Og vælg blandt de 6 valgfag. 

 

Sidste frist for at vælge valgfag er  

fredag den 16. august 2019 

8. og 9. ÅRGANG 
2019-2020 

Blichersvej 121 • 3000 Helsingør • Tlf.: 49 28 15 50  

BILLEDKUNST 

FODBOLD 

MAD 

PROTEK 

SKOV & SPORT 

VÆRKSTEDET 
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BILLEDKUNST 

FODBOLD 

MAD 
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SKOV & SPORT 

VÆRKSTEDET 

I valgfaget FODBOLD bliver du en bedre fodboldspiller. Du skal væ-

re med til at skabe en målrettet træningskultur på holdet. I fodbold-

træningen kommer du igennem pasningsspil, samarbejde, position 

og presspil. Hver træning varer 3 timer, og du vil møde både inter-

ne instruktører og gæsteinstruktører. 

I valgfaget PROTEK lærer du at programmere og bruge den nyeste 

teknologi. Du lærer bl.a. at programmere en Micro:Bit, og du lærer 

at skabe, være kreativ og innovativ og samarbejde om teknologi på 

nye måder. Du lærer at designe modeller og undersøge digital sty-

ring. Valgfaget er for dig, der vil et spadestik dybere ned under den 

flotte brugergrænseflade og lære, hvordan teknologien fungerer. 

I valgfaget VÆRKSTEDET skal du arbejde med høvl, sav, fil og alt 

det andet værktøjer, man bruger til at forarbejde træ, og du lærer at 

bruge værktøjet rigtigt. Vi arbejder i mange træsorter bl.a. i fyrre-

træ og birketræ, og du kan selv at skabe nogle fine træting i eget 

design fx grydeskeer, træfigurer og skærebrædder.  

I valgfaget BILLEDKUNST skal du arbejde med dine hænder, bruge 

din kreativitet og føre dine ideer ud i livet. Du lærer at arbejde med 

forskellige materialer og afprøve forskellige udtryk. Arbejdet kan 

spænde fra opgaver med små skitser og formgivning med hænder-

ne til vægmalerier. Hvis du har en yndlingskunstner, kan du bruge 

ham/hende som inspiration til dine egne værker.  

I valgfaget MAD skal du lave mad fra alle 7 verdensdele, så dine 

smagsløg bliver udfordret. Du skal smage på masser af anderledes 

krydderier og grøntsager, bage spændende brød, lave smukke ka-

ger, koge lækre supper og tilberede eksotiske varme retter. Vi spi-

ser den mad, som vi selv laver, og du lærer også selv at lave karry 

fra bunden ved at kombinere andre krydderier. 

I valgfaget SKOV & SPORT kombinerer vi de smukkeste naturople-

velser med høj puls. Du skal finde dit løbetøj frem og være klar til 

både fysiske og mentale udfordringer. Vi bruger skoven som vores 

fitnesscenter og kombinerer den fysiske træning med kropsbasis 

og–teori. Du behøver ikke at være i topform for at følge med her, 

men vi lover, at du er i god form, når valgfaget er slut. 
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