
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. Derudoverskal 
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. Som noget 
nyt næste skoleår, vil der være mulighed for 3 skift - du har altså muligheden for at få mange forskelli-
ge valgfag i kortere tid - eller lang tid med det eller de samme valgfag. 

På bagsiden kan du læse ganske lidt mere om de enkelte linjer og valgfag. Der står meget mere på 
hjemmesiden.

Du skal prioritere mindst tre 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 2021-2022 har vist 
størst interesse i. Det, du vælger, er ikke bindende. Det endelige valg, skal du træffe i introugerne, når 
skoleåret er i gang.

Kun 1 kryds

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

Kun kryds, hvis du ville vælge faget

Nye forslag til fag
Matematik-boost
Økonomi for unge
Keramik
Flagfootball
Klar, parat, BAG
Masterchef i køkkenet
Skriveværksted (for forfatterelever)

Discgolf
Strikkehjørnet
El Camino (gåtur i området)
Gaffelcurling
Kaffe nerds
Snak med Helle
Brætspil
Lyt til nyt (musikfag)
3D print og design
Glasværksted
Læderværksted
Tegne-/malekursus
Aktiesnak
Strik og hækle
Podcast

Prioriter - skriv 1 og 2 og 3

Valgfagets navn - 3 lektioner
Adventure
Bålmad
E-sport
Bogart - filmklub
Volley
Kunst
Fodbold
Grafisk Design
Mountainbike

Prioriter - skriv 1 og 2 og 3

Valgfagets navn - 2 lektioner
Lektiehjælp
Løb og fitness
Psykologi
Spansk
Streaming
Volley
TekstilDesign
Foto
Lillekor
IT
Badminton
ReDesign
Hockey
Håndbold
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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
3D print og design: 
Podcast: Bliv klogere på teknik, lyd, men også planlægningen, afviklingen og udgivelsen af din helt egen podcast!

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
Lyt til nyt: Lær ny musik at kende i en chill setting

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
ReDesign: 
Keramik: Find din indre keramiker frem og fordyb dig i arbejdet med ler
Strikkehjørnet:
Strik og hækl: Det er så hyggeligt at nørde med garn. Du kan producere det, du har lyst til
Glasværksted: Lav fine, unikke ting i glas og oplev magien, når ovnen åbnes, og vi ser resultatet
Læderværksted: Læder er et fedt materiale. Du kan forkæle dig selv eller nogen du holder af.
Tegne- og malekursus: Lær grundlæggende tegneteknikker med både akvarel- og akrylmaling

Sportsfag
Volley: Hvis du kan lide at spille det smukke spil og konkurrere med andre skoler
Hockey/floorball: Højintenst spil med fokus på skudteknik, kondition og godt kammeratskab
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
Mountainbike: Der fås ikke bedre omgivelser at dyrke mountainbike i. Vejle er sagen!
Håndbold: 
Discgolf:

Øvrige fag
Psykologi: Hvis du kan lide at blive klogere på dig selv og dine omgivelser
Masterchef i køkkenet: Hvis du kan lide at stå i et køkken og lave noget lækkert 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
Snak med Helle: Kun for piger - vi snakker om pigelivet på godt og ondt
Bålmad: Vi laver maden fra bunden udenfor. Over bål, grill eller i vores udeovn
Matematikboost: 
Økonomi for unge:
Klar, Parat, BAG!: 
Skriveværksted: For dig på forfatterlinjen, som gerne vil bruge mere tid på dine tekster
El Camino: Vandring på smukke lokationer med indbygget mulighed for at vende alt og intet - sammen!
Gaffelcurling: Ny sport med gafler som curlingsten. Vi afholder VM og livestreamer det hele
Kaffe Nerds: Vi dykker ned i kafejunglen og jagter den perfekt bryggede kaffe. 
Brætspil: Træt af Matador, Ludo og Yatzy? Der er masser af andre typer af brætspil. Det bliver hyggeligt og lærerigt!
Aktiesnak: Aktier er for mange en ret ukendt verden, som hører de rige til. Men hvordan foregår sådan noget?


