
Valgfag og valgfag+
En ikke helt uvæsentlig del af dit skema i det kommende skoleår er valgfag. Ind imellem 
de tyske kasseroller og biologiske undersøgelser skal du hygge dig med det, som du enten 
godt kunne tænke dig at lære, det du vil fordybe dig i eller bare det, du har det sjovt med. 

Nedenfor har vi sat de valgfag op, som vores personale gerne vil undervise i. Du har mu-
lighed for at skabe dig selv et linjefag ved at vælge fag inden for samme faggruppe. Gul er 
mediefag, rød er kunstfag og grøn er musikfag. 

Du skal krydse 3 fag af, som du rigtig gerne vil have. Dermed får vi muligheden for at sætte 
det skema sammen, som indeholder netop de fag, som hold 2017-2018 har vist størst in-
teresse i. Det, du vælger, er ikke bindende. Det endelige valg, skal du træffe i introugen, når 
skoleåret er i gang. Beskrivelsen af fagene er på side 2.

Valgfagets navn

Fodbold piger

Fodbold drenge

Lektiehjælp

Psykologi

IT og teknik

Surrounded (lillekor)

Kunsthåndværk

Adventure

Gourmet

Bogart

Musik - band

Medie

Kunst

Skolekor

Foto

Drama

Mountainbike

Løb og fitness

Puls - alternativ idræt

Volley

TekstilDesign
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Spansk

Badminton

Musik - lovsangsledelse

Flagfootball

Hockey

Håndbold

Learning on location

Læder

Dukketeater

Samtaleengelsk for viderekom-
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Tro+

Filosofi

Kapitalistklub

Døde Poeters Klub

Grafisk Design

Nørd-matematik

Økonomi for unge

E-sport

Kun for drenge

Sjov med garn og tråd
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Mediefag - de gule
Medie: Hvis du kan lide at lave medieproduktioner og arbejde med lyd og kamera

It & Teknik: Hvis du kan lide at bygge computere, samle droner og arbejde med Lego Robotics

Bogart: Hvis du elsker at se film og vil have suppleret med store alternative filmoplevelser

Foto: Hvis du er bidt af et galt kamera og gerne vil blive bedre til at tage og bearbejde dine billeder

Grafisk Design: Arbejde med Adobe - photoshop, inDesign og illustrator - og lav lækre udtryk

E-sport: Lær teknikker i primært Counter Strike og bliv bedre i kampe mod andre elever

Musikfag - de grønne
Band: Hvis du kan lide at spille musik i band

Surrounded (lillekor): Hvis du kan lide at synge i kor og optræde med det. Der er optagelsesprøve

Lovsangsledelse: Hvis du gerne vil spille lovsange og ofte spille til andagterne

Skolekor: Det store kor, hvor det både skal være sjovt og musikalsk - ingen erfaring i sang kræves

Instrumental: Få undervisning i dit særlige instrument - stemmen regnes også for et instrument

Kunstfag - de røde
Kunst: Hvis du kan lide at male, arbejde med gips, ler, glas og bare dyrke din kreative åre

Kunsthåndværk: Hvis du elsker at hygge med garn, perler, hækling, smykker

TekstilDesign: Hvis du synes det er dejligt at sy og designe dit eget tøj eller har lyst til at lave din egen gallakjole

Læder: Skab forskellige ting af læder - og lær teknikkerne i læderarbejde

Dukketeater: Vær med til at skabe dukketeater og design din egen dukke

Sjov med garn og tråd: Lær at strikke, hækle, knytte og en masse andet med garn og tråd

De øvrige
Puls: Hvis du kan lide at dyrke motion i form af forskellige boldspil og ketchersport - pulsen skal i vejret

Drama: Hvis du går rundt med en skuespiller gemt i maven, så kan du lufte ham eller hende her

Psykologi: Hvis du kan lide at blive klogere på dig selv og dine omgivelser

Volley: Hvis du kan lide at spille det smukke spil og konkurrere med andre skoler

Mountainbike: Hvis du synes det er fedt at benytte vores lækre omgivelser på cykel

Løb & Fitness: Hvis du kan lide at holde dig i form eller har lyst til at tabe lidt kilo

Adventure: Hvis du har lyst til sjove og skøre oplevelser med fart over feltet

Gourmet: Hvis du kan lide at stå i et køkken og lave noget lækker til dem, du holder af

Fodbold: Hvis du synes fodbold er det bedste og gerne vil spille mod andre skoler

Lektiehjælp: Hvis du har brug for lidt ekstra tid til lektierne med kyndig vejledning

Spansk: Hvis du har lyst til at lære det mest basale i det spanske sprog

Økonomi for unge: Lær at lave et budget og få en bedre viden om de ting bankrådgiveren snakker om

Nørdmatematik: Du er helt vild med og til matematik - her bliver du for alvor udfordret

Døde poeters klub: Måse har du set filmen. Litteraturklub for de indviede, fordi sprog er smukt

Kapitalistklub: Hvad er aktier for noget? Hvordan fungerer markedet? Kan klubben få penge til at vokse?

Filosofi: Demokratiet bygger på århundreders filosofiske tænkeres tanker. Mød disse store tænkere.

Tro+: 10:Tro arbejder med et helt særligt indhold. Prøvesmag, hvad de arbejder med i klassen.

Samtaleengelsk for viderekommende: Learning by doing. Derfor taler vi kun engelsk

Learning on location: Et flerfagligt fag. Kom rundt i Vejle og omegn og lær historie m.m dér, hvor det skete

Flagfootball: Amerikansk fodbold light, men uden de mange tacklinger

Boys only: Fysisk betonede aktiviteter - for drenge ... og piger med hår mellem tænderne


