
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 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. Der er 
mulighed for 3 skift i årets løb - du har altså muligheden for at få mange forskellige valgfag i kortere 
tid - eller lang tid med det eller de samme valgfag. 

På hjemmesiden kan du læse ganske lidt om de enkelte linjer og valgfag. 

Du skal prioritere to fag i hver blok - fag, som du rigtig gerne vil have. Dermed får vi muligheden for at 
sætte det skema sammen, som indeholder netop de fag, som hold 2022-2023 har vist størst interes-
se i. Det, du vælger, er ikke bindende. Det endelige valg, skal du træffe i introugerne, når skoleåret er i 
gang.

Kun 1 kryds

Linjefag for alle
Esportslinjen
Kunst- og designlinjen
Medie- og grafiklinjen
Forfatterlinjen
Sportslinjen

Prioriter - skriv 1 og 2 og 3

Valgfagets navn - 3 lektioner
Adventure
Bålmad
Keramik
Skrivepulten (for forfatterelever)

Discgolf
Strikkehjørnet
El Camino (gåtur i området)
Gaffelcurling
Brætspil
Lyt til nyt (musikfag)
3D print og design
Glaskunst
Læderværksted
Tegn og mal for begyndere
Fodbold
Esport
Grafisk design

KUN FOR ELEVER PÅ 10. ÅRGANG

LINJEFAG FOR 10. KLASSE
10:medie
10:kunst
10:musik

KUN FOR ELEVER PÅ 10. ÅRGANG

LINJEFAG FOR 10. KLASSE
10:outdoor
10:tro
10:design

Prioriter - skriv 1 og 2 og 3

Valgfagets navn - 2 lektioner
Lektiehjælp
Løb og fitness
Psykologi
Spansk
Streaming
Volley
TekstilDesign
Foto
Kor
Tro
Badminton
ReDesign
Hockey
Band
Kagepynt
Skrivepulten (for forfatterelever)
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