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Valgfag for skoleåret 2018/2019 
 

Alle elever i kommende 7. 8. og 9. klasser skal have to lektioners valgfag 
om ugen.  

For at kunne planlægge bedst muligt og for at kunne tilbyde den bedst 
mulige fagrække skal eleverne vælge fag allerede nu. Der bliver tilmelding 

på kontoret– og I forældre må rigtig gerne tale med jeres unge om valget.  
 

Eleverne kan vælge mellem (årgang i parentes): 
 Kreative produkter (7. & 8.) 

 Kreativt, innovativt og inspirerende teknologi (7. 8. & 9) 

 Dans og drama (7. 8. & 9.) 

 Junioridrætsleder (7. 8. & 9.) 

 Madkundskab som valgfag (8. & 9.) 

 Håndarbejde (7. 8. & 9.) 

 Friluftsliv og have til mave (7. 8. & 9.) 

 Design og miljø (7. & 8.) 

 
Elever på 9. årgang kan gå til prøve i fagene: Håndarbejde og 

madkundskab. For at kunne gå til prøve skal det besluttes i samarbejde med 

underviseren i faget. 
 

Alle elever skal have valgt en 1. en 2. og en 3. prioritet. Valget foregår ved 
at eleven henvender sig på kontoret og fortæller sine tre ønsker til Hanne. 

Dette skal være foretaget senest 4. maj 2018.  
Når valget er foretaget, bliver der oprettet hold alt efter tilslutningen. 

Eleverne får besked før sommerferien, så valgholdene kan starte 
umiddelbart efter sommerferien. 

 
René Nielsen 
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Kreative produkter (7. & 8.) 
Det kan ofte være svært at få de kreative ideer, men her på holdet har du 
mulighed for at få styrket din kreative tænkning og finde dine kreative 

styrker, som du kan bruge til at udføre dit produkt i projektugen. 
Der er mange måder at skabe sit produkt på og i løbet af året arbejder vi 

med forskellige teknikker. Både fra billedkunst og håndarbejde.  
Det er vigtigt, at du har interesse for at arbejde kreativt og at du selv har 

ideer som du gerne vil føre ud i livet. 
 

Kreativt, innovativt og inspirerende teknologi (7. 8. & 9) 
På Nymarkskolen har vi udviklet et nyt valgfag, som byder på udfordringer 
indenfor teknologi og naturvidenskab. 

 

Vi er i gang med at implementere forskellige forme for teknologi i vores 
undervisning på Nymarkskolen og vi har derfor valgt at arbejde med Lego 

mindstorm og virtual reality briller i år. 
Forløbet er delt på de to perioder, hvor halvdelen af året arbejder vi med 

Lego Mindstorm og den andel med VR. 
 

Har du lyst til at blive rigtig klog på LEGO mindstorm og VR-briller og den 
teknologi der ligger bag??? 

Så er det nye teknologi valgfag lige noget for dig.  
 

Det første halve år kommer du til at arbejde med LEGO mindstorm, hvor vi 
skal arbejde med opbygning af robotter og programmering. 

Det sidste halve år er der fokus på VR- biller og VR film, her skal du optage, 
redigere og producere forskellige film til VR, som skal vises til andre elever 

på skolen. Det vil både være dokumentarfilm, fiktionsfilm og film som kan 

bruges til undervisning.  
  

Det faglige mål, der er fokus på i dette forløb er: 
       Digitalisering 

       Programmering (lidt) 

       Interaktionsdesign 

       Innovation. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nymarkskolen • Østre Allé 67 • 4200  Slagelse • Tlf. 20184400 • Nymarkskolen@slagelse.dk 

 
 
 

Dans og drama (7. 8. & 9.) 
Næste skoleår vil Nymarkskolen opsætte en musical, og DU er heldig, fordi 
du er i udskolingen og derfor kan vælge et valgfag. 

Du får mulighed for at vælge ind på en af følgende: 
- Grundlæggende skuespilteknik 

- Dans og koreografi 

- Sang og musik 

- Scenografi - herunder lys, lyd og kulisser 

- Kostumer 

Valgholdet kommer til at køre fra august og frem til marts, hvorefter det 

hele skal ende op i en stor forestilling. 

Hvis du vil med på holdet skal du være indstillet på at bruge to weekender i 
marts måned, hvor vi bruger tiden på at sætte hele stykket sammen. Lørdag 

og søndag fra klokken 9-15. 
Til gengæld får du fri fra valghold, efter opsætningen og frem til 

sommerferien  
Vi glæder os til at ”være på” sammen med dig og mange andre  

Junioridrætsleder (7. 8. & 9.) 
Har du lyst til at arbejde med idræt og elever fra indskolingen og 

mellemtrinnet, så har du mulighed for at uddanne dig til junioridrætsleder i 
dette valgfag. Du bliver uddannet til at inspirere og motivere børn til at 

dyrke idræt efter skoletid. Du vil blive introduceret for teoretisk og praktisk 
viden i anatomi, idrætsskader samt forskellige former for idræt og lege, som 

kan bruges til at skabe bevægelse, aktivitet og glæde hos andre elever. Når 
kurset er bestået, vil du modtage et skriftligt bevis på, at du har 

gennemgået uddannelsen som junioridrætsleder. Beviset kan bruges senere 
i forbindelse med uddannelse eller foreningsarbejde. 

Madkundskab som valgfag (8. & 9.) 
Madkundskab som valgfag bygger på de færdigheder som eleverne har 

opbygget på 6. og 7. klassetrin. Vi udvider med forskellige teknikker og lidt 
anderledes ingredienser, mens sværhedsgraden forøges og sætter eleverne i 

stand til at gå til eksamen i faget. (kan ikke vælges af elever på 7. årgang) 
  

Der afprøves lidt ”vildere” ting i såvel teori som praksis. Vi arbejder også 
med at udskifte forskellige råvarer i forskellige opskrifter og med at arbejde 

fantasien ind i madlavningen. Eleverne får også mulighed for at være med til 
at sammensætte forskellige menuer og prøve kræfter med sværere 

projekter. 
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Håndarbejde (7. 8. & 9.) 
Formålet med undervisningen er, at give eleverne mulighed for at udvikle 
deres kreativitet og opfindsomhed, opnå praktiske færdigheder inden for 

faget, samt opleve glæden ved at sætte deres helt personlige præg og 
design på de færdige produkter. 

Vi arbejder med nyt, gammelt og genbrug, syr tøj til dig selv, laver 
accessoires f.eks. tasker, punge, smykker, puder og.....ja, det er kun 

opfindsomheden der sætter grænser. 
Vi bruger forskellige teknikker og materialer, f.eks. syning på maskine, 

filtning, strik, læder og forskellige genbrugsmaterialer. 

Der er bundne opgaver, hvor alle arbejder ud fra samme oplæg, såvel som 
individuelle opgaver, hvor eleven med udgangspunkt i egne ideer og 

praktiske færdigheder selv kan vælge, hvad de vil arbejde med. 
Det skal være sjovt at tænke nyt, at være kreativ, at skabe og forandre! 

Friluftsliv og have til mave (7. 8. & 9.) 
Faget ses som sæsonopdelt i 4 perioder, hvor der lægges op til en 
afsluttende tur/udflugt hvor elevernes læring og færdigheder udfoldes. Evt. 

inddragelse af fagdage for de elever der vælger dette fag. 

Der vil i løbet af skoleåret være behov for mere end 2 lektioner om morgen, 
en som kan lægges samlet om eftermiddagen for at der bliver sammenhæng 

i undervisningen.  
 

Fagets indhold: 
Orientering/kort/kompas  Økologi og bæredygtighed 

Cykling/vandring/rulleskøjter  Dyrkning af afgrøder 
Bål, bålmad og primitiv madlavning Havepleje 

Årstider og naturens gang  Værktøj i anvendelse 
Å, sø og strand (det med vand)      Klima, vejr og vind 

Påklædning og oppakning  Naturens forrådskammer 
Bivuak og overnatning. 

Leg og teambuilding 
Fiskeri 

Design og miljø (7. & 8.) 
I dette fag lærer du at tænke klimaforandringer og miljøforurening ind i en 

designproces, der ligner den måde, som rigtige designere arbejder på.  Du 
lærer at arbejde som rigtige designere, hvor du går fra en inspirationsfase til 

idéudvikling for til sidst at fremstille et produkt, der udfordrer din viden om, 
hvordan tingene bør se ud og tvinger dig til at finde en kreativ måde at løse 

opgaverne på. Du lærer at eksperimentere med forskellige materialer, 
tænke bæredygtigt, men vigtigst af alt; du lærer at ændre verdens syn på 

kulturen, når du skaber et produkt, der er mere end bare et produkt. Du 
lærer at skabe en fortælling og sende et budskab gennem dit produkt.   


