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I skoleåret 2020/2021 skal man vælge 2 valgfag.  
 
Valgfagene er på 2 skoletimer pr. uge fordelt over 9 + 9 uger – altså i alt 
36 timer.  
Når skoleåret starter, vil du på elevintra kunne se, hvilke 18 uger du skal 
have valgfag samt dine valgfag. 
 

Valgmulighederne ser sådan ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: 
Der er 2 numre ved faglig fordybelse, dvs. du har mulighed for at ønske 
at få dette fag hele året. Så skriver du 14 i 1. prioritet og 15 i 2. prioritet 
 

 



 

Alle elever i kommende 9.-10. kl. skal afgive 6 ønsker. Skriv ønskerne i 
prioriteret rækkefølge.  
 
Det er ikke bestemt endnu i hvilken periode de enkelte valgfag er place-
ret. Det er jeres ønsker, som afgør det.  
Vi opretter de fag, som der er flest tilmeldinger til, så flest mulige elever 
får de valgfag, som de ønsker. 
 
Faglig fordybelse kan du ønske at få hele året, derfor har det fag både nr. 
14 og 15.  
 
Hvis du ønsker sport i en periode og musik i den anden periode, skriver 
du: 
1. prioritet 4 og 2. prioritet 1 
 
En udfyldt besvarelse kunne fx se således ud: 
 
1. prioritet 4      
2. prioritet 5     
3. prioritet 9 
4. prioritet 1 
5. prioritet 18 
6. prioritet 14 
 
Ønskerne afgives via Forældreintra  
Når I har logget ind, kan I på forsiden vælge ”Blanketter”, hvorefter I 
øverst vælger ”Arrangementer”. Her er en tilmelding med navnet ”Valg-
fag skoleåret 2020-21” 
 

Har du spørgsmål, må du meget gerne sende en mail til  
Kim Klokmose (kk@mkf.dk). 
 

Husk at vælge senest mandag den 20. maj 
 

Rigtig god fornøjelse! 
  



 

Musik (1) 
Vi skal spille musik og lære at spille sammen. Musik gør noget ved os og 
sammen vil vi blive bedre og lære nye teknikker.  
Vi vil også i løbet af året give små koncerter, så vi lærer at optræde for an-
dre. Der vil også blive mulighed for at prøve at skrive sin egen sang. 
 Musik vil evt. samarbejde med dramagruppen 
 

Drama (2) 
Faget drama udvikler din kreativitet og fantasi, timing og præcision. Fagets 
formål er at styrke din selvtillid, koncentration og bevidsthed om krop og 
stemmeføring. Vi vil arbejde med mange forskellige øvelser og små drama-
tiske events, eksempelvis vil vi arbejde med totalteater, hvor så mange 
skuespillere er i gang som muligt på samme tid. Vi vil arbejde med stem-
ninger, oplevelser og udtryk. 
 
Det bliver sjovt, alvorligt, skørt og seriøst på samme tid. Det er en fordel, 
hvis du er med på at udfordre dig selv.  
Vi kan ikke nå at sætte et stort teaterstykke op på den tid, vi har til rådig-
hed, men vi kan arbejde med små scener. 
 

Løbeklubben (3) 
At løbe er at leve. Eller, det er i hvert fald fedt at løbe. 
I løbeklubben er det faktisk det vi skal – og det er godt at løbe sammen. 
Vi løber forskellige ruter. Udfordrer hinanden og os selv.  
Uanset din løbeerfaring og form, så er der plads til dig i løbeklubben.  
Så kom glad! 
 

Sport (4) 
Vi dyrker motion og udfordrer os selv og hinanden i forskellige kendte og 
mindre kendte sportsgrene. Der veksles mellem holdsport og andre former 
for konkurrence og motionsformer. 
Valgfaget er for dig, der kan lide at røre dig, være sammen med andre og 
stifte bekendtskab med mange forskellige former for sportsgrene.  

 



 

Fodbold (5) 
I dette fag vil vi kun spille fodbold, fordi det bare er den bedste sportsgren. 
Gennem øvelser og kampe vil vi arbejde med teknikker, kondition og tak-
tik. Du kan vælge faget uanset om du er øvet eller nybegynder – du skal 
bare have lyst og vilje. 
 

Fysisk træning (6) 
Så er der mulighed for at give den max gas og komme i super form. 
Vi vil arbejde med anatomien for at vi kan få et bedre indblik i de forskel-
lige muskelgrupper – og dermed vide, hvordan vi træner bedst. 
Da det ikke anbefales at løfte vægte før man er over 16 år gammel vil vi 
ikke gøre det, men lave fysiske øvelser uden vægt, samt bruge vores egen 
kropsvægt. 
Uanset om du er erfaren crossfitter eller aldrig har taget en armstrækning 
før, så er du velkommen til fysisk træning. Vi arbejder med individuelle pla-
ner – så der er plads til dig! 
 

Atletik (7) 
Spydkast, kuglestød, højdespring … 
Du kender sikkert mange af disciplinerne indenfor atletikken. I dette valg-
fag skal vi møde mange af dem, og i løbet af valgfaget vil vi prøve at sætte 
rekorder – udfordre hinanden og os selv. 
Vi vil desuden tage skoleidrættens atletikmærker som en del af valgfaget. 
 

Outdoor (8) 
I faget outdoor vil du blive udfordret og presset til at nå mere, end du må-
ske forventer af dig selv. Vi skal ud og opleve og sanse naturen. Vi skal øve 
os i at lave mad over bål og trangia, vi skal ud og prøve kræfter med noget 
af outdoor-livets bedste oplevelser. Valgfaget indeholder en tur fra fredag 
til lørdag, hvor vi cykler ud og sover i naturen i shelter eller telt og laver 
mad over bål og oplever lidt af livet i naturen, hvor vi cykler hjem igen næ-
ste morgen. 
Du vil blive udsat for spændende prøvelser, der helt sikkert vil udvikle dig 
som menneske og forhåbentlig give dig lyst til eventyr i naturen.  



 

Matematik og logisk tænkning (9) 
Valgfaget er for dig, der gerne vil udfordre dig selv. Vi kommer til at ar-
bejde med matematik på en alternativ måde. Du skal bruge en god portion 
sund fornuft, lidt fantasi og en hel del logisk tænkning.  
Vi vil arbejde med talrækker, geometriske mønstre, gåder, grubleopgaver, 
hovedbrud, stratetiske spil og meget mere.  
Du vil udfordre dig selv på en sjov og lærerig måde. 
 

Privatøkonomi (10) 
Hvordan lægger man budget? Hvad er forbrugslån? Hvordan køber man 
hus? Vi får besøg fra en bank og skal på besøg i forretninger og tale om 
forbrug.  
Vi undersøger skat, huskøb, aktier/obligationer, og de spørgsmål I har til 
økonomi. 
 

Innovation (11) 
Har du lys i pæren, sidder hænderne rigtigt, og er du god til at tænke 
skævt, så er innovation lige noget for dig. Innovation defineres ofte som 
opfindelser og ideer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt 
til markedet.  
Vi skal i dette valgfag arbejde med alle disse tre elementer. Få gode ideer, 
prøve at gøre dem til virkelighed og se på, hvordan man sælger sin idé.  
 
Alle mennesker er kreative og i stand til at skabe nyt, så selvfølgelig er 
dette valgfag lige noget for dig.  
 

Krea (12) 
Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde prak-
tisk og kreativt.  
Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at 
bruge hænderne og kunne tænke ud af boksen.  
Vælg faget og find din indre kunstner frem.  
Du vil nyde hvert sekund.   
 



 

Glas (13) 
Der kan laves rigtig mange flotte ting i glas. Vi vil prøve at lave skåle, vaser, 
forskellige figurer og meget mere. 
Måske har du prøvet det før ellers ønsker du bare at lære noget nyt.  
 

Faglig fordybelse (14 og 15)       
Faglig fordybelse er for dig, som ønsker mere tid til og lidt hjælp til lekti-
erne. I timerne vil I kunne få ro og tid til lektierne, mens en lærer er til-
stede og kan guide dig videre.  
 
Har du brug for et lille skub, eller ønsker du ikke at bruge så meget fritid på 
lektierne, så er dette her muligheden for dig. Endvidere er der mulighed 
for at bruge tid på faglige områder, som du kunne have glæde af at ar-
bejde mere med - enten fordi det er svært eller du ønsker flere udfordrin-
ger. 
 
Har du ikke lektier eller noget du skal have hjalp til, vil lærerne sørge for at 
du får opgaver at arbejde med. 
 

Skak og brætspil (16) 
Erfaringerne viser, at skak på en sjov og spændende måde styrker unges 
kompetencer inden for koncentration og kreativitet, samt analytiske ev-
ner. De første gange bruges både til spil og små teknikøvelser, hvorefter vi 
starter vores egen lille turnering. Du kan deltage uanset, om du er nybe-
gynder eller øvet.  
Efter de første 4 gange vil der også være mulighed for andre brætspil. 
 

Ung mad (17) 
Hvad er ”ung mad”, lækker mad, sund mad og …?  
Sammen vil vi udforske den kulinariske verden. I vil selv komme til at stå 
for en del af planlægningen og samtidig stifte bekendtskab med mad fra 
andre kulturer.  

 



 

Forfatterværksted (18) 
I dette valgfag skal du skrive på livet løs.  
Du får mulighed for at prøve forskellige genrer af, men også mulighed for 
at fordybe dig i den genre, som du evt. er glad for at skrive i. Du skal ar-
bejde med at læse din tekst op i en gruppe og modtage respons på den, li-
gesom du skal være villig til at give respons på andres tekster i en lille 
gruppe.  
Det er ikke nødvendigt at gå rundt med en forfatterspire i sig for at vælge 
dette valgfag, men du skal kunne lide at skrive og arbejde med dit eget 
skriftlige udtryk 
 

Filmkundskab (19) 
Filmkundskab er for dig, som godt kan lide film og godt kunne tænke dig at 
få indsigt i, hvordan film er skruet sammen. 
Vi skal ikke selv producere film, men vi skal undersøge hvordan genrer (vir-
kemidler, fortælleteknik mm) og æstetik (bl.a. billed og lyd) er med til at 
skabe filmiske værker. 
Husk: Film skal ses i undervisningen … 
 

Fysik (naturfag) (20) 

Valgfaget fysik/naturfag er til dig, der godt kan lide fysik/naturfag. Her vil 
der være tid til at gå i dybden med naturfaglige emner og undersøge, hvor-
dan verden er sat sammen. Det gør vi ved at se, hvordan teorien og praksis 
hænger sammen ved at lave nogle undersøgelser, der skal være med til at 
give en bedre forståelse. Der vil være tid til fordybelse og forklaring. Faget 
vil udfordre og hjælpe dig til at komme et lag dybere end den almindelige 
undervisning tillader. 
 
Eksempler på emner: 
Programmering. 
Madkemi. 
Kerneenergi. 
Naturens kredsløb. 
Naturvidenskab og biblen. 


