
Valgbare fag
En ikke helt uvæsentlig del af dit skema i det kommende skoleår er fag, som du selv kan vælge. Alle 
elever skal have 4 ugentlige timer på et af de fem linjefag. Du bestemmer selv hvilket. Derudover-
skal alle have fag i mindst en af de to blokke med valgfag.

Nedenfor har vi sat både linjefag og valgfagsblokkene op. På listen er en rigtig god blanding af fag. 
Det betyder ikke, at de alle kommer på skemaet. Det afhænger helt af interessen fra jer elever. På 
bagsiden kan du læse ganske lidt mere om de enkelte linjer og valgfag. Der står meget mere på 
hjemmesiden.

Du skal prioritere mindst to fag i hver blok - fag, som du rigtig gerne vil have. Dermed får vi mulig-
heden for at sætte det skema sammen, som indeholder netop de fag, som hold 2019-2020 har vist 
størst interesse i. Det, du vælger, er ikke bindende. Det endelige valg, skal du træffe i introugerne, 
når skoleåret er i gang.

Linjefag
Musik- og performancelinjen
Kunst- og designlinjen
Medie- og grafiklinjen
Forfatterlinjen
Sportslinjen

Nye forslag til fag
POKEMON GO
Matematik-boost
Økonomi for unge
Keramik
Brætspil

Valgfagets navn - 3 lektioner
Adventure
Madlavningsfag
E-sport
Bogart - filmklub
Kunst
Fodbold
Grafisk Design
Lillekor

Valgfagets navn - 2 lektioner
Lektiehjælp
Løb og fitness
Psykologi
Spansk
Streaming
Volley
TekstilDesign
Foto
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Mediefag
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

Streaming: Udforsk kunsten at streame enten via gaming eller IRL

Musikfag
Lillekor: Hvis du kan lide at synge i kor og optræde med det. Der er optagelsesprøve

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

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

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

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

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

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

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

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

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


