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Herning, maj 2020 

 

Kære elever og forældre i 6. klasse 

 

I skoleåret 2019/2020 blev det politisk besluttet, at elever i 7. klasse skal vælge 

et 2-årigt valgfag, som skal afsluttes med eksamen i slutningen af 8. klasse. 

Denne beslutning er truffet for at øge fokus på det praksisfaglige element i 

grundskolen. Derfor skal der udbydes praksisfaglige valgfag, hvor ministeriet 

har lavet læseplaner, fælles mål og prøvevejledninger til. Det er desuden et 

krav, at et af de udbudte fag er håndværk og design. 

På MKF udbyder vi følgende tre fag, hvoraf der skal vælges et. Faget skal så 

følges i 2 år og afsluttes med eksamen i 8. klasse: 

 

• Håndværk og design 

• Madkundskab 

• Musik. 

 

På næste side kan I læse lidt mere om fagene.  

Bagerst i denne folder kan I læse mere om, hvordan I vælger fagene, samt 

deadline. 

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, eller der er noget i processen der 

driller, så er I selvfølgelig velkommen til at kontakte kontoret. 

 

Mvh 

 

Kim Klokmose 

Afdelingsleder 

 

 



 

Håndværk og design 

Håndværk og design er det kreative fag, 

som ikke bare er en sammensmeltning 

af håndarbejde og sløjd, men som også 

er faget, hvor der lægges vægt på at 

være innovativ – tænke nye tanker, 

redesigne og producere nyt. 

Du vil lære nyt om forskellige materialer og hvordan du behandler dem. Du vil 

blive introduceret til forskellige arbejdsformer og maskiner – samt få indblik i 

en verden af entreprenørskab. 

 

Madkundskab 

Et fag, som I kender til fra 6. klasse. 

Madkundskab som valgfag, er faget for 

dig, der interesserer dig for kost og 

madlavning. Du vil blive introduceret til 

såvel nye som gamle retter, og vil også 

kunne bruge din egen kreativitet i køkkenet. 

Du vil også blive skarp på teorien bag madlavningen, samt arbejde med 

kostråd, hygiejne og teori om livet med mad. 

 

Musik 

Igen et velkendt fag. Musik er faget for 

dig, der godt kan lide at enten synge 

eller spille. I musikvalgfaget vil der blive 

tid til sammenspil, sang og du kan også 

udfolde dine kreative evner ift. at lave 

egen musik og tekst til en sang. 

I undervisningen vil der også være fokus på den teoretiske del af musikken, 

hvor du vil lære en masse nyt. 



 

Dit valg 

Du skal have ønsket dit valgfag senest mandag d. 1. juni.  

Nedenfor kan du se, hvordan du skal gøre. Vi kan ikke oprette et valgfag, der 

kun er ønsket af få elever – derfor er det vigtigt, at du ønsker mere end et fag.  

Når ønskerne er talt op og vi har overblik over holdenes størrelser, samt hvad 

der bliver oprettet, vil vi give besked på ForældreIntra. 

 

 

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 ”Valgfag 7. kl. 2020-

21” 

 

Alle elever i kommende 7. kl. skal afgive min. 2 ønsker, men gerne tre. Skriv 

ønskerne i prioriteret rækkefølge.  

 

En udfyldt besvarelse kunne fx se således ud: 

 

1. prioritet: Håndværk og design      

2. prioritet: Musik 

 

 

Rigtig god fornøjelse 


