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1. Indholdsplanens sammenhæng med efterskolens
hovedsigte:
I indholdsplanen beskriver vi, hvordan vi ved undervisning og samvær, vil opfylde efterskolens
hovedsigte; livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. De 3 begreber tolkes
således:
Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger.
Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og
vedrører de store spørgsmål i tilværelsen.
Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det
individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles 2 sider af samme sag og
hinandens forudsætning.
Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører
frem mod demokrati. Det markerer, at det er de frie kostskolers opgave at danne sine elever
til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund.
Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse
i såvel undervisning som samvær og dermed kursets tilrettelæggelse.

2. Skolens formål i henhold til vedtægterne.
Agerskov Ungdomsskoles formål:
Med udgangspunkt i et grundtvigsk livs- og menneskesyn er det Agerskov Ungdomsskoles
Formål, at bidrage til elevernes almene og alsidige dannelse.
Skolens opgave er derfor at skabe muligheder for elevernes tilegnelse af viden og erfaringer,
der medvirker til den enkelte elevs hele personlige udvikling.
Agerskov Ungdomsskoles undervisning og samvær skal medvirke til, at eleverne får kendskab
og tillid til egne muligheder og forståelse for forpligtende fællesskaber.
Skolen lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og mod til kritisk refleksion med henblik på
at blive frie, selvstændige mennesker og ansvarlige borgere, der kan og vil engagere og udvikle
sig videre i levende fællesskaber.

Agerskov Ungdomsskoles værdigrundlag:
Agerskov Ungdomsskoles pædagogiske virksomhed bygger på respekt for det enkelte
menneskes frihed og dets unikke muligheder samt ansvar og forståelse for forpligtende
fællesskaber.
På Agerskov Ungdomsskole værdsætter vi derfor:
• at det enkelte menneske udvikler sig i ansvarlig og forpligtende samvær med andre
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•
•
•

at alle mennesker har både evne, ret og pligt til at bidrage til udviklingen af
fællesskaber
at hele skolens daglige omgang er præget af respekt for det enkelte menneskes frihed
og ansvarlighed samt tillid til evnen og viljen til at udvikle sig sammen med andre
at man har medindflydelse på fælles anliggender og omsorg for den enkeltes
værdighed og selvbestemmelse.

Skolens formål og værdigrundlag hviler på to grundsten:
1. Det enkelte menneske
2. Det forpligtende fællesskab
For os er det vigtigt, at der er fokus på det enkelte individ. Vi vil være en skole, hvor den
enkelte elev føler, at der er muligheder og udfordringer, som passer til det niveau,
vedkommende har. Det forsøger vi at gøre ved at være tæt på den enkelte elev, bl.a. ved at
hver elev er tilknyttet en kontaktgruppe og ved at personale/elev forholdet er åbent og
tillidsfuldt.
Vi har også meget fokus på, hvordan den enkelte er i sammenhæng med de andre. Vi vil et
forpligtende fællesskab, hvor den enkelte oplever, at vedkommende er vigtig for, at helheden
kommer til at fungere godt.
Skolens formål søger vi at nå gennem fællesoplevelser, debat og samtale (vekselvirkning),
fortælling og sang, og ved elevernes praktiske, musiske og kreative udfoldelser i de forskellige
fag.
Udviklingen i samfundet iagttages og diskuteres, så eleverne er forberedte på livet efter
skoleopholdet.
Medmenneskelig respekt og tolerance søger vi at udvikle via vore regler og det daglige
samvær med eleverne. Vi møder eleverne med et Grundtvigsk-kristent livssyn, hvor der især
lægges vægt på næstekærligheds-begrebet.
Øgede kundskaber: Eleverne skal lære at stole på egne evner, og skolen ønsker at give
eleverne mindst de samme fremtidsmuligheder, som de kan få i den offentlige skole. For 9.
klasse anser vi det for rimeligt at tilbyde prøver i henhold til folkeskolens afsluttende prøver.
Imidlertid bestræber vi os på at lade skolens dagligdag og undervisning være så lidt præget af
prøver og prøvementalitet som muligt. De mundtlige prøver forsøges afviklet over en kort
periode, for at den normale efterskolehverdag brydes mindst muligt.
Der gives prøvemulighed i følgende fag i 9.klasse: Dansk, Matematik, Tysk, Engelsk,
Fysik/Kemi, Geografi, Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab, Biologi, Idræt og
Naturfagsprøven.
På Agerskov Ungdomsskole betragter vi 10. årgang som begyndelsen på det videre
uddannelsesforløb. 10. årgang hedder på AU AUX. Med udgangspunkt i egen uddannelsesplan
og personlig interesse kan eleven med valg af periodefag, dygtiggøre sig ud fra sit faglige
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standpunkt.
Eleven kan vælge periodefag, der ligger i tråd med de ønsker man har efter AUX og eleven har
dermed opkvalificeret sig yderligere, eller eleven kan vælge periodefag for at styrke de fag,
som man har svært ved.
For at hver enkelt elev kan få det størst faglige udbytte, har vi valgt at inddele periodefagene
i 3 niveauer: 1, 2, og 3.
Valgene foregår sammen med forældrene og med udgangspunkt i elevens egen
uddannelsesplan. Når periodefagene er valgt, er det som udgangspunkt bindende for hele
skoleåret. Vurderer kontaktlærer, forældre og eleven i samarbejde, at der er valgt forkert
niveau, kan det ændres.
Alle elever skal i alt have 20 periodefag. Nogle af de 20 periodefag er fastlagt med et minimum
inden for de enkelte fag. Eleven bestemmer selv, hvilket niveau disse valg skal være på.
Fag

Antal

Dansk

3

Matematik

3

Engelsk

3

Tysk

2

Fysik

2

I alt
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De sidste 7 periodefag kan eleven selv bestemme over og sammensætte efter interesse.

3. Skolens personale og deres arbejdsopgaver:
Skolens personale består af følgende grupper:
Ledelsen: Forstander Lars Kristensen og viceforstander Lars Hygum har det overordnede
ansvar for skolens drift.
Køkken: 1 køkkenleder Mona Oksen og 2 køkkenassistenter: Heidi H. Lorentzen og Nina
Broders som er på fuld tid. Køkkenpersonalet har det overordnede ansvar for, sammen med
eleverne, at fremstille maden.
Pedelafdelingen: 1 pedel Erik Andersen og 3 hjælpepedeller: Franz Jakobsen, Ole Nicolaisen
og Niels Abben. Pedellerne har det overordnede ansvar for at skolens bygninger fungerer og
ser ordentlige ud. Pedellerne har desuden undervisning i enkelte praktiske valgfag og lidt
tilsyn.
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Svømmehallen: 1 bademester Jens Otto Gerken. Bademesteren har det overordnede ansvar
for at svømmehallen fungerer og planlægger udlejningen. Bademesteren står for diverse
svømmefag og er en del af svømmetræningen.
Kontoret: Sekretær Susanne Junker Madsen og sekretær Stefan Nørgaard Matschke.
Kontoret står for det daglige arbejde med bogføring og elevadministration.
Lærere: Helle Hansen, Karen Nygaard, Carsten Boel, Lone Jeggesen Lysemose, Søren Mink,
Mette Schøning, Jytte Glejstrup Clausen, Camilla Vonge, Runa Carstens, Simon Johnsen, Hjalte
Hougaard Rasmussen, Nikolaj Nielsen Nissen, Kristian Brodersen Jensen, Christin Nissen,
Nicoline Nellemann Ølgaard og Selma Lind Geirsdottir.
Lærerne er ansvarlige for undervisningen og samværet med eleverne og det er fordelt så alle
er med i begge dele og alle opgaver er dækket.
Vi har ud over de fuldtidsansatte også timelærere: Christoffer Christensen, Emil Larsen, Lars
Van Ittersum, Rikke Ryvang, Christina Larsen, Oliver Boel, Rasmus Iversen, Mikkel Fabricius,
Lasse Føns og Kevin Martin Petersen.

4. Skolens elevgruppe
I skoleåret 2019/20 er der 142 elever fordelt på 74 piger og 68 drenge.
Skolen har to 9. klasser med i alt 49 elever og 93 elever i AUX årgangen.
De fleste elever har hjemmeadresse i Region Syd.
Af skolens 142 elever er der 3 2. årselever.
Drengene er indlogeret på gammel gang og øverste og pigerne er indlogeret på nederste og
ny gang.
Agerskov Ungdomsskole har plads til 160 elever. Eleverne bytter værelser to gange om året.

5. Skoleårets indhold
Skoleåret indeholder 42 skoleuger, 32 uger med ”normalt” skema og 10 anderledes uger,
som bl.a. fordeles således: Basisuger, udenlandstur i uge 45, brobygning, OSO-uge,
skiturlejrskole, gymnastiktræning, skr. prøveuge, 2 mundtlige prøveuger og en slutuge.
Desuden bliver der tilbudt en dykkertur, en svømmetur og en fodboldtur, som eleverne har
mulighed for at tilvælge (Se under valgfag).

Basis uge:
Er en periode på en halv uge. Uge 33 (Fra søndag den 11.8-14.8), hvor eleverne skal lære sig
selv, deres nye kammerater og skolen at kende gennem forskellige ”ryste sammen” aktiviteter
på og omkring skolen. Den almindelige undervisning starter torsdag d. 16/8. Der er en 2 dages
overnatningstur i kontaktholdene den 29/8 til den 30/8.
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Udenlandsture i uge 45
I uge 45 skal eleverne på udenlandstur – de vælger mellem 4 destinationer: Paris, London,
Istanbul og Island.
Mål:
-

Vi vil give eleverne mulighed for at se og opleve noget af verden, som de ikke ser i
dagligdagen.
- Vi vil gøre skolen og eleverne mere åbne så de kan se at der er andet end Agerskov
Ungdomsskole. ”boglig element”, idræt/sport, Exchange, skolen i verden”
- Vi vil gøre skolen attraktiv ved at give forskellige oplevelser som elev på Agerskov
Ungdomsskole.
- Vi vil sætte omverdenen i sammenhæng med skolen og fagene.
- Vores stikord (formål) i forbindelse med turene.
FORMÅL: (lære om, lære fra, lære sammen)
- Kultur, udd.- og skolesystemer i andre lande evt. skolepartnere, det internationale
rum,
- Udveksling, face to face, mødes i et ”fagligt” rum eks. Skole el. sport… interkulturelle
rum
- Oplevelse, events, læring på kanten,

Terminsprøve/brobygning:

I uge 47 er alle AUXere i obligatorisk brobygning, som planlægges af skolevejlederne.
I uge 48, 48 og 49 har 9. klasse terminsprøver og forskellige fagdage, hvor eleverne skal
fordybe sig i de enkelte fag.

OSO – Obligatoriske Selvvalgte Opgave
I uge 49 skal alle AUXére udforme en opgave, der tager afsæt i deres uddannelsesplan. Der
fremlægges om fredagen for forældre.

Skitur lejrskole:
Hele elevholdet + de fleste lærere drager i uge 3 2019 på ski-lejrskole i Norge, Hemsedal. Vi
skal bo i hytter, hvor eleverne vil være ansvarlige for at få det sociale til at fungere med hensyn
til madlavning, oprydning m.m. Der vil være en lærer knyttet til hver lejlighed, som vil hjælpe
eleverne med at planlægge. Læreren vil dagligt tilse eleverne.
Dagene vil primært bruges på at gøre eleverne fortrolige med alpin skisport med undervisning
på hold både formiddag og eftermiddag.

Gymnastikdage:
I uge 8 er der gymnastiktræning mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag i uge 8 er der den
første opvisning for byens skoler, børnehave og plejehjem.
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Skriftlige prøveuger uge 19 og 20:
De elever, der har tilmeldt sig folkeskolens afsluttende skriftlige prøver, har i denne uge
mulighed for at aflægge prøverne. Sideløbende med prøverne er der eksamenslæsning med
lærervejledning og almindelig undervisning.
AUX´erne har i denne periode almindeligt skema.

Mundtlig prøveperiode:
De mundtlige prøver forsøges afviklet på så kort tid som muligt – i skoleåret 19/20 i perioden:
4/6-19/6.
Dagsprogram i mundtlig prøveperiode:
7.00-7.40

morgenløb, morgenmad – eleverne skal være til stede kl. 7.30

8.00-10.00

bogligt værksted/forberedelse/undervisning til prøverne i spisesalen – alle der
ikke er til prøve skal være til stede

10.05-10.25 formiddagsmad
10.30-12.00 stilletime/forberedelse til prøverne på eget værelse – der er en lærer der vil
være rundt på gangene
12.35

middag

15.00-17.00 eftermiddags aktivitet planlagt af lærerne med pædagogisk og socialt indhold–
for alle der ikke er til prøve
17.50

aftensmad

Ingen stilletime om aftenen
Fredag
7.00-7.40

morgenløb, morgenmad – eleverne skal være til stede kl. 7.30

8.00-10.00

bogligt værksted/forberedelse/undervisning til prøverne i spisesalen – alle der
ikke er til prøve skal være til stede

10.00-10.15 formiddagsmad
10.30-12.00 Rengøring
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12.00

middag

13.00-14.15 stilletime/forberedelse til prøverne på eget værelse – der er en lærer der vil
være rundt på gangene
14.15-14.45 Fællestime og derefter weekend

Slutuge:
I uge 26 planlægges en række ikke-prøverelaterede aktiviteter såsom udflugter, sang- og
fortælletimer samt forberedelse af elevindslag til afslutningsarrangementet.

6. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse
Tilsyn generelt.
I lærerens tilsynsopgaver ligger det at være sammen med eleverne og i den sammenhæng
være med til at planlægge og afholde arrangementer for og med eleverne. Tilsynet med
eleverne er fordelt mellem samtlige lærere efter nærmere lokalaftale.
I perioden 7.55 til 12.35 og 13.20 til 17.50 er der tale om kollektivt tilsyn, hvor tilstedeværende
lærere dækker de behov af tilsynspligter, dagens program og uventede situationer kræver.

Morgentilsyn.
Morgentilsynet består af 2 lærere.
Tilsynet varer fra 6.55 til 7.55, hvor 2-3 lærere står for morgenløb, forestår morgenmad,
registrerer eventuelle syge og står for morgen-tjek på værelserne og gangene.

Middagstilsyn.
Fra 12.35 til 13.20 varetager middagstilsynet (2-4 lærere)følgende opgaver: spiser
middagsmad med eleverne, deler post ud, ser til de syge og er rundt på gangene og
værelserne.

Aftentilsyn.
Består af 3 lærere.
Aftentilsynet træder i funktion kl. 17.50, hvor der føres tilsyn med at køkkeneleverne har
maden klar og der spises aftensmad med eleverne. Tilsynet forestår den efterfølgende
aftenrengøring og lektiehjælp/stilletime, er til stede ved div. aftenarrangementer og siger
"Godnat". Aftentilsynet er til stede på skolen og blandt eleverne hele aftenen.

Nattilsyn.
Nattilsynet har forstanderen fra søndag til torsdag, og en lærer overnatter på
lærervagtværelset fredag og lørdag nat. I de første uger af skoleåret, + enkelte dage i løbet af
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året er der evt. en lærer, der har nattevagten fra mandag til torsdag.

Weekendtilsyn.
To til tre lærere deler et weekendtilsyn fra fredag kl. 14.30 til søndag kl. 23.00.

7. Dagsplan

Mandag – Torsdag
7.00

Morgenløb

7.15 – 7.40

Morgenmad

7.30

Beskeder

7.30 - 7.50

Morgen-tjek på værelser og
gange

7.55 – 8.55

1. time

9.05 – 10.05

2. time

10.05 – 10.25

Formiddagsmad

10.25 – 11.25

3. time

11.35 – 12.35

4. time

12.35

Middag

13.20 – 14.20

5. time

14.25– 15.55

6. time - fællestime

14.55

Eftermiddags
spisesalen

15.10 – 16.10

7. time

16.20 – 17.50

8. time

17.50 - 18.20

Aftensmad

18.00

Alle skal være tilstede!

18.10

Beskeder

18.20 – 19.15

Rengøring/stilletime på
værelserne

forfriskning

i
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18.45 – 19.15

Lektiehjælp i opholdsrum på
gangene

21.00 - 21.30

Svømmehal

21.30 – 21.50

Aftenservering i spisesal

22.00

På værelserne - stilletime

22.15

Go´nat

22.40

Lyset slukkes

7.00

Morgenløb

7.15 – 7.40

Morgenmad

7.30

Beskeder

7.30 – 7.50

Morgen-tjek på værelser og
gange

7.55 – 8.50

1. time

8.50 – 9.45

2. time

9.45 – 10.05

Formiddagsmad

10.05 – 11.00

3. time

11.00 – 11.55

4. time

12.00

Middag+rengøring

13.15- 14.15

Gymnastik

14.15 – 14.45

Fællestime

Fredag

8. Kontaktlærer opgaver
Vi vil med kontaktlærerordningen forsøge at komme tæt på den enkelte elev samt have et
tæt samarbejde med forældrene i forbindelse med elevens ophold på Agerskov
Ungdomsskole. Kontaktlærerens opgave er at varetage en del af kontakten mellem skole og
hjem, tale med eleverne om dagligdagen og tage sig af evt. problemer, desuden at foretage
påtaler og medvirke ved evt. advarsler.
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Kontaktgrupperne laves ud fra klasserne (9. Klasse og AUX) og består af rene pige eller
drenge grupper.
Berøringsflade mellem kontaktlærer og kontaktgruppe
Kontaktlæreren mødes med sin kontaktgruppe hver onsdag formiddag.
Introtur i august. Kontaktlærerne planlægger og deltager i en introtur. Formålet er at lære
hinanden at kende.
2-3 gange i løbet af skoleåret skal kontaktlæreren tage initiativ til at lave aktiviteter med sin
kontaktgruppe.
Kontakthold (i samarbejde med k-lærer) kan i løbet af året tilbyde aktiviteter for resten af
eleverne aften og/ eller weekend.
I november og februar afholdes der forældresamtaler med kontaktlæreren. Desuden kan der
reserveres tid ved faglæreren. Varighed 20 min. pr. elev.
Inden skolestart bliver der ringet hjem, til kontakteleverne og forældre, for at høre om de er
klar til et år på efterskole, om der er nogle problemer osv.
3 gange i løbet af året, bliver der afholdt forventningssamtaler med eleverne.
Økonomi – der er 100,00 kr. pr. Elev + lærer pr. år til sociale aktiviteter, som udbetales
kontant fra kontoret.

9. Skolevejledning
I skolevejledningen på Agerskov Ungdomsskole indgår uddannelses- og erhvervsundervisning.
2 personlige samtaler og obligatorisk brobygning for AUXérne.
Skolevejlederne hjælper hver enkelt elev med udarbejdelse af en uddannelsesplan og
udfyldningen af skemaer til ansøgning ved ungdomsuddannelserne.
Derudover deltager eleverne i ungdomsuddannelsescafe og jobcafe.

10. Køkkenteam og praktisk arbejde
Eleverne deltager i løbet af skoleåret i køkken/rengøringsarbejdet i 6-8 hele dage. Derudover
kan man blive tildelt forskellige vagter. Arbejdet består i, sammen med køkkenpersonalet, at
planlægge menu og arbejdsprocedurer. Eleverne deltager sammen med køkkenpersonalet i
at udføre arbejdet.
Eleverne får indsigt i og viden om kostsammensætning og de processer der er i at fremstille
mad til ca. 160 personer.

11. Evaluering og forældresamarbejde
Inden skolestart tilbydes alle forældre et opstartsmøde med deres kontaktlærer. Dette kan
enten være telefonisk eller face to face. Her bliver der drøftet forventninger, og der er
mulighed, for at få info omkring den individuelle elev. I løbet af skoleåret indbydes forældrene
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ligeledes til 2 forældresamtaler; 1 i efteråret og 1 inden den 1/3, hvor eleven skal have truffet
et valg i forhold til ungdomsuddannelse. Forældresamtalerne tager udgangspunkt i elevernes
faglige udbytte i de prøveforberedende fag og hvordan de fungerer socialt.
Den enkelte elevs faglige udbytte evalueres løbende med eleven, og der gives
standpunktskarakterer 3 gange i løbet af skoleåret; i december, til 2. samtale og den endelige
som skal være afgivet før de skriftlige prøver.
Skolens samlede undervisning er en del af selvevalueringen, som udføres hvert forår og
indeholder en plan for opfølgning.

12. Bekrivelse af skolens fag
Al undervisning ligger i 60 minutters blokke og fordeler sig på følgende måde:

Følgende fag er OBLIGATORISKE for alle elever:
•
•
•

Fællestimer med fortælling/sang
Fælles fredagstime
Gymnastik

Følgende fag er OBLIGATORISKE for elever i 9.klasse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik/kemi
Medborgerskab
Naturfag
Idræt

Valgfag:
Se afsnit 18.
Valgfag vælges for en periode ad gangen (1/2 skoleår) Efter jul vælges nye valgfag. Genvalg
kan finde sted. Ikke alle fag tilbydes i hver periode.
Alle elever deltager desuden hver uge i:
Morgenløb
Kontaktgruppemøde
Områderengøring
Værelsesrengøring
Stilletime/Lektietime
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Eleverne deltager på skift i værelses/områderengøring.

13. Inklusionstilbud
Skolen tilbyder inklusion.
I AUX vil der være 5 perioder, hvor de kan vælge støtteundervisning i periodefagene.
I 9. klasserne vil der være perioder, hvor der bliver sat en ekstra lærer på i timerne.

14. Fagbeskrivelse - Formål og indhold
Obligatoriske fag for 9. kl.
Dansk
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder i at bruge sproget
godt og alsidigt og øge deres forståelse af talt og skrevet dansk. Eleverne skal udvikle deres
sans for perspektiver og værdier samt deres udtryks- og læselyst gennem oplevelse og
analyse, forståelse og vurdering af ældre og nyere tekster såvel som andre udtryksformer.
Der arbejdes mundtligt med såvel fiktive som non-fiktive tekster, herunder også norsk og
svensk.
Som eksempler på områder kan nævnes:
Prosatekster: Noveller, romaner, eventyr og tegneserier.
Poesi: Digte og folkeviser.
Sagprosa: Fagbøger, artikler, lærerbøger, reklamer og biografier.
Undervisningen omfatter desuden kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst,
film og drama. Foruden teksternes indhold arbejdes der med tekst- og sprogiagttagelse og
forskellige læsemåder.
Skriftligt arbejde kan omfatte stilskrivning, referat, resume, rapportudarbejdelse,
boganmeldelser, stavning og tegnsætning, ordbogsøvelser, notatteknik m.m.
IT indgår som en naturlig del af undervisningen.
Der foregår løbende evaluering, både mundtligt og skriftligt, af elevernes faglige udvikling.
Dansk har et ugentligt timetal på 4 lektioner af 60 minutters varighed.
Matematik
Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til, at forstå og anvende matematik
i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og
argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.
Undervisningen søges tilrettelagt, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra
egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er
et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed
for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en
kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve
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indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til
matematikkens anvendelse.
Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger skabes der baggrund for, at udvikle faglige
beskrivelsesmidler og for at erkende generelle sammenhænge.
Undervisningen fører frem til, at eleverne kan gå til folkeskolens afsluttende prøve, derfor vil
vi arbejde efter fagets slutmål som er beskrevet i Nye Fællesmål 2 fra
Undervisningsministeriet.
Undervisningsmaterialerne er dels fra lærebogs systemer, men består også af selvlavet
materialer. IT har en fremtrædende rolle i faget og bliver brugt med diverse programmer og
til at søge oplysninger.
Matematik har 3 timer a 60 minutter om ugen i løbet af skoleåret.
Eleverne bliver løbende evalueret i den daglige undervisning, derudover vil der være
udtalelser fra matematiklæreren til forældresamtalerne. Afleveringer vil blive brugt i
evalueringen, med tilbagemeldinger til eleverne om hvad de kan gøre bedre.
Matematikundervisningen foregår i den enkelte klasse, og i enkelte forløb arbejdes der på
tværs af klasserne.
Engelsk
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og
færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og
skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og
sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt
og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage
til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres
videre udvikling.
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.
Undervisningen kan indeholde klassediskussioner, gruppe-, par-, og individuelle øvelser,
grammatik, fremlæggelser, projekter, skriftligt arbejde og afleveringer. Undervisningen vil
overvejende foregå på engelsk og IT indgår som en naturlig del af undervisningen.
Undervisningsmaterialer er til dels hentet fra lærebogssystemer, internettet, sange, film,
engelske tidsskrifter eller egen produktion.
Der vil løbende foregå evaluering. Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen, men
kan i perioder opdeles på tværs af hold.
Engelskundervisningen består af 3 lektioner á 60 min. ugentligt.
Fysik / Kemi
Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og
kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige
arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden
om og forståelse af den verden, de selv er en del af.
Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse og
nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle
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erkendelse, fantasi og lyst til at lære.
Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar
for brugen af naturressourcer og teknik, både lokalt og globalt.
I Fysik og kemi arbejdes der både teoretisk og praktisk. Undervisningen skal lede frem i mod
at eleverne tilegner sig kundskaber, som gør, at de forstår, hvordan naturvidenskaben har
udviklet sig, at de stifter bekendtskab med forskellige fysiske og kemiske begreber og
fænomener og arbejder med hvordan fysik og kemi anvendes i vores hverdag og vores
samfund. Derudover skal de tilegne sig færdigheder i at benytte og forstå fagenes
arbejdsmåder og tankegange. De skal planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og
eksperimenter af naturvidenskabelig karakter, de skal kunne bruge relevant udstyr og
redskaber, og sidst men ikke mindst skal de arbejde med sammenhængene mellem det
teoretiske og det praktiske arbejde.
Undervisningen fører frem mod, at eleverne kan gå til folkeskolens afsluttende prøver, og vi
arbejder derfor efter fagets slutmål som beskrevet i Fælles mål fra Undervisningsministeriet.
Undervisningsmaterialerne vil dels være fra forskellige lærebogssystemer og lign., men kan
også bestå af selvproduceret materiale.
Fysik/kemi har ugentligt 2 lektioner á 60 minutter. Undervisningen foregår i den enkelte
klasse, men der kan arbejdes på tværs af klasser.
Biologi
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende
organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.
Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge mellem:
- De levende organismer og deres omgivende natur
- Miljø og sundhed
- Biologiens anvendelse
- Arbejdsmåder og tankegange
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:
- bruge deres viden om de levende organismer og samspillet med omgivelserne til at
sætte sig ind i forhold om natur, miljø, sundhed og praktisk anvendelse af biologi
- erkende og formulere biologiske problemstillinger samt gennemføre undersøgelser og
eksperimenter
- forstå biologi som naturvidenskabeligt fag og dets anvendelse som en del af vores
kultur og verdensbillede
- engagere sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle
- deltage i folkeskolens afsluttende prøver
Biologi har ugentligt 1 lektion á 60 minutter.
Tysk
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder,
således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt
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om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde
samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne
bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og
derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.
Undervisningen kan indeholde klassediskussioner, gruppe-, par-, og individuelle øvelser,
grammatik, fremlæggelser, projekter, skriftligt arbejde og afleveringer. Undervisningen vil
overvejende foregå på tysk og IT indgår som en naturlig del af undervisningen.
Undervisningsmaterialer er til dels hentet fra lærebogssystemer, internettet, sange, film,
tyske tidsskrifter eller egen produktion.
Der vil løbende foregå evaluering.
Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen, men kan i perioder opdeles på tværs af
hold.
Tyskundervisningen består af 3 lektioner á 60 min. ugentligt.
Medborgerskab
Vi vil på Agerskov Ungdomsskole med faget MBS lave et fag, hvor vi ind en folkeoplysende
tradition vil kombinere et fagligt indhold (i 9. kl. fra fagene historie, samfundsfag,
kristendomskundskab. I AUX, derudover fra erhvervsorientering og evt. brobygning) Med et
alment sigte på at give vores elever muligheder for at erfare og reflektere over, hvad der
kræves af en medborger i et demokratisk samfund.
Mål
I AU`s formålsparagraf og værdigrundlag lægges der vægt på demokrati og de værdier som vi
tolker ind i en demokratisk sammenhæng. I efterskoleloven er det udtryk som folkelig
oplysning, hele menneskelige udvikling og modning og almene opdragelse og uddannelse der
lægges vægt på.
Demokrati forudsætter aktive medborgere. Derfor mener vi at skoleformen og den enkelte
skole har en forpligtelse til at gøre eleverne bevidste om deres rolle.
Vi vil styrke elevernes oplevelse af at høre med i et demokratisk samfund og fremme en
udvikling, hvor vi betragter hinanden som medborgere og ikke modborgere. Vi vil lave en
undervisning der forholder sig til og afklarer grundlæggende værdier og værdidilemmaer.
Eleverne skal gennem undervisningen opfylde kravene i slutmålene fra de prøveforberedende
fag, så de kan gå til folkeskolens afgangsprøve
Eleverne har ugentligt 3 1/2 lektioner.

Obligatoriske fag for 9. kl. og AUX
Fællestime
Formålet med faget er, at eleverne gennem fortællingen og sangen får en fællesoplevelse,
hvor man vil komme vidt omkring indenfor historie, samfundssyn og menneskesyn og give
eleverne et større indblik i den danske og nordiske sangskat samtidig med, at de oplever
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glæden ved at synge sammen.
Timerne indeholder fortællinger fra Danmarks- og Verdenshistorien, Nordisk Mytologi,
Nordiske sagn og sagaer, Gl. og Nye Testamente samt nyere dansk litteratur.
Der synges fortrinsvis sange fra Højskolesangbogen.
Alle elever har fællestime 2 gange i ugen a 30 minutter.
Fælles fredagstime.
Formålet med timerne er, at give eleverne mulighed for at opleve en fælles afslutning på ugen
med sang, fortælling e. lign. Hele elevholdet samles og der er endvidere mulighed for at få
evalueret den forgangne uge og planlægge den kommende uge.
Gymnastik
Formålet med faget er at skabe bevægelsesglæde, styrke elevernes kropsbevidsthed og
fysiske formåen samt igennem processen fra gymnastiktime til opvisning – at give dem nogle
værdifulde fællesoplevelser. Der arbejdes for pigernes vedkommende med grundelementer
indenfor rytmisk gymnastik – deri forskellige bevægelsesgenre og håndredskaber – både
traditionelle og utraditionelle. Og for drengenes vedkommende en kombination af rytmisk
grundgymnastik såvel som springgymnastik. I foråret deltager eleverne i adskillige opvisninger
både på lokal- og landsplan. Faget er obligatorisk for alle og er 4x50 min pr. uge.
Svømning/idræt - AUX
Fire lærere har alle AUX elever på samme tid og har derfor mulighed for at dele op på flere
forskellige måder. Formålet med at faget kan deles op i 2:
• Formålet er at bibringe eleverne svømmefærdigheder, som gør den enkelte elev
fortrolig med bevægelser i vand indenfor svømmesporten såvel som til brug for
selvredning ved en eventuel ulykke.
• Formålet er gennem leg og bevægelse at give eleverne oplevelsen af, at bevæge sig og
bruge kroppen er sundt og sjovt.
Faget er obligatorisk for alle AUX elever og er 60 minutter pr. uge.

15. Periodefag for AUX
Periodefag 1A
Titel: Produce an Oscar winning movie
Fag: Engelsk
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette periodefag skal du skrive manuskriptet til en film på engelsk. Når
manuskriptet er færdiggjort starter optagelserne til filmen. Du vil i starten af forløbet lære
hvordan man skriver et manuskript og hvad der er vigtigt for genren. Når optagelserne
starter er et af kravene at du skal bruge forskellige filmtekniske virkemidler for at få lavet en
varieret og flot film. Man kan både arbejde selvstændigt eller i en gruppe.
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Evaluering: Du vil blive evalueret på kvaliteten af dit manuskript og film (Grammatik,
ordforråd, variation i sproget), arbejdsindsats og kreativitet.
Titel: Wir Reisen durch Deutschland
Fag: Tysk
Niveau: 2
Beskrivelse: Her skal vi arbejde med sproget, udtryk og kultur. Vi skal planlægge en rejse
igennem Tyskland med transport, kulturelle oplevelser og historiske elementer. Vi vil arbejde
med tekster, sprogbrug og finde informationer på tysk.
Undervisningen vil foregå på tysk, hvor vi vil lave opgaver både skriftligt og mundtligt ud fra
de forskellige materialer, der vil være en del af undervisningen.
Forløbet vil afsluttes med en fremlæggelse om den planlagte rejse.
Evaluering: Du vurderes på dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på
afleverede opgaver.
Titel: Madens kemi
Fag: NF - Kemi og biologi
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette PF vil vi arbejde tværfagligt med kemi og biologi. Du vil gennem forsøg
arbejde med madens opbygning, hvorved du vil få et mere indgående kendskab til fedt,
protein og kulhydrat. Vi vil også komme til at beskæftige os med fordøjelsessystemet, da det
har en vigtig rolle for forståelse for madens opbygning og nedbrydning. Du vil komme til at
arbejde med forskellige molekylers opbygning og egenskaber. Vi vil gennem forsøg lave
undersøgelser af forskellige madvarer, samt se på hvor meget energi, der er i forskellige
madtyper.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din samlede arbejdsindsats og en afsluttende prøve, som
ender ud i en karakter.
Titel: Verdensreligioner og deres ritualer
Fag: Div - Religion
Niveau: 3
Beskrivelse: I alle religioner og kulturer verden over findes der ritualer, der skal
transformere mennesket fra én bestemt status til en anden. Dette gælder bl.a. ved fødsel,
overgangen fra barn til voksen, ægteskab og begravelse. Måske har du allerede oplevet et
eller flere overgangsritualer.
Ritualer bruges også ved højtider. Faktisk findes der højtider inden for alle religioner, og
selvom man fejrer forskellige begivenheder, er ritualerne omkring højtiderne ofte meget
ens. Idéer om familiehygge, gaver og oppyntning går igen i mange
religioner. Højtid betyder hellig tid. Her bliver traditionerne dyrket og den almindelige
hverdag sat på pause.
Vi skal i dette periodefag få et indblik i forskellige ritualer. Vi skal kigge på historien bag
ritualerne og vi skal se på forskelle og ligheder på ritualer i forskellige verdensreligioner. Det
hele skal munde ud i en mundtlig fremlæggelse.
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Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlige fremlæggelse.
Titel: Matematik helt forfra
Fag: Matematik
Niveau: støtte
Beskrivelse: Hvis matematik er så svært for dig, at du ikke er sikker på, om du får 02 til
prøven i 9. klasse, er dette periodefag lige noget for dig.
Vi kommer til at arbejde med de helt grundlæggende begreber inden for matematik, f.eks.
de 4 regningsarter, handelsregning, brøker, procent og måske enkelte ligninger.
I undervisningen arbejder vi med eksempler fra hverdagen, så vi ser hvad matematik kan
bruges til i virkeligheden.
I det omfang det er muligt, ser vi på, hvor den enkelte elev har brug for ”forstærkning” og
arbejder evt. frem mod optagelsesprøven på SOSU og EUD.
Evaluering: Undervejs i forløbet får du feedback på de emner vi arbejder med, de samles
sidst i PF til en bedømmelse og evt. en karakter.

Periodefag 1B
Titel: Kinder haben Rechte
Fag: Tysk
Niveau: 1
Beskrivelse: Med udgangspunkt i UNICEFs erklæring om børns rettigheder og med særlig
fokus på de børn, der ikke har de samme vilkår som i Tyskland og Danmark, skal vi
undersøge hvordan børn og unge lever i forskellige dele af verden.
Vi arbejder med forskellige former for tekster, filmklip, billeder osv. og finder derigennem
forskellige vinkler, f.eks. børnerettighederne, gadebørn, børnearbejde,
hjælpeorganisationer, børn i den 3. verden.
Vi arbejder med både den mundtlige og skriftlige dimension og primært på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: Essen und Trinken aus deutschsprachigen Ländern
Fag: Tysk
Niveau: 3
Beskrivelse: Vi skal på opdagelse i den tyske, østrigske og schweiziske madkultur og
traditionerne der hører til. Du vil blive præsenteret for opskrifter, gloser, kortfilm og så skal
vi være praktiske i skolekøkkenet. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi
læser, lytter, taler og skriver ud fra de forskellige materialer der har været en del af
undervisningen. Forløbet afsluttes med en mundtlig/kreativ video.
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlig/kreative video.
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Titel: Kodning
Fag: Div - IT/programmering
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi skal i dette periodefag stifte et godt bekendtskab med kodning. Vi vil komme
gennem flere forskellige typer af kodning, der dog allesammen har til fælles at de er
værktøjer til fremtiden. Det kræver ingen forudsætninger og alle kan være med. Vi skal kun
kode på iPad’en så det er ikke nødvendigt med en computer.
Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver og forløbet slutter med en lille
prøve. Dette samlet danner baggrund for vurderingen.
OBS: Periodefaget er tilbudt i 2 af perioderne. Du kan kun vælge det en gang.
Titel: Terrorist or freedomfighter
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: Var de terrorister eller frihedskæmpere? Det kommer an på øjnene der ser. Vi
lever i en tid hvor vi dagligt hører ordet terrortrussel. Der er mange brændpunkter rundt
omkring i verden og mange af dem er præget af terrorisme. Vi vil gå i dybden med konflikten
mellem Israel og Palæstina. Vi tager udgangspunktet i massakren i München under OL i
1972, hvor du vil blive sendt ud som reporter for BBC, for at dække de dramatiske døgn.
Dette vil resultere i en reportage som skal filmes. Du vil i forløbet læse tekster, høre musik
og se film om terrororganisationer og deres handlinger. Du vil få et indblik i hvem de var/er
og hvad de kæmpede for. Vi vil også beskæftige os med 11/9, hvor du blandt andet vil få en
øjenvidneberetning fra en person der var i New York 9/11.
Evaluering: Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor du går i dybden med en
terrororganisation og dens måde at arbejde på. Fremlæggelsen vil blive bedømt på indhold
og sprog. Du bliver desuden bedømt på din mundtlige deltagelse i forløbet.
Titel: Science Fiction
Fag: Dansk
Niveau:2
Beskrivelse: Science Fiction er en genre inden for danskfaget, hvor alt kan lade sige gøre. Vi
skal i dette periodefag beskæftige os med forskellige former for tekster. Vi skal bl.a. læse
forskellige noveller samt andre tekster, der har noget med science fiction at gøre. Vi skal også
berøre film, der omhandler dette emne. Der vil undervejs i forløbet være både skriftlige og
mundtlige opgaver.
Evaluering: Den generelle deltagelse i undervisningen samt de opgaver, der måtte være
undervejs.

Periodefag 1C
Titel: Nyhedsartikler og reportage
Fag: Dansk
Niveau: 1
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Beskrivelse: Hvem har ikke set og hørt Ulla Terkilsen, når hun på TV2 har været ude og lave
nogle fantastiske reportager? I dette periodefag skal vi prøve at være journalist for en dag.
Vi skal kende til genren reportage og prøve selv at skrive og lave en reportage. Endvidere
skal vi arbejde med nyhedsartikler. Hvad er en nyhedsartikel, og hvordan er den bygget op.
Hvad er kravene til en nyhedsartikel? Vi skal selv skrive en nyhedsartikel samt læse og
analysere nyhedsartikler. Så hvis der er lille journalist gemt i dig, så skal du helt sikkert vælge
det her periodefag.
Evaluering: Du skal lave en afsluttende skriftlig opgave og lave en fremlæggelse på klassen.
Endvidere bliver der også nogle små kreative opgaver. Der bliver givet en samlet karakter ud
fra de ting samt for arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.
Titel: Reklamer og Etik
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: Synes du firmaer må have frie hænder med hensyn til at få opmærksomhed for
deres produkter - eller er der grænser? Vi vil undersøge lovgivningen og diskutere områder
som: Reklamer i spil og lærebøger for børn. Virale kampagner. Product Placement i film.
Hvad gør man som borger, hvis man vil give udtryk for sine meninger og påvirke den
offentlige debat og beslutningstagerne? Vi vil kigge på avisernes debatsider og finde ud af,
hvordan man bedst får indflydelse, og øve os i at argumentere gennem tale.
Evaluering: Du skal skrive et debatindlæg til en avis, hvor du giver udtryk for din holdning og
lægger op til debat eller holde en tale, hvor du fortæller om dine etiske overvejelser om
emnet.
Titel: Raket
Fag: NF - fysik
Niveau: 3
Beskrivelse: I dette forløb kommer vi til at arbejde med fysiske begreber:
Hastighed, acceleration, tyngdekraft, friktion og aerodynamik.
Vi dykker ned i hvilke kræfter der er på spil når en raket skal forlade jorden. Vi skal prøve på
at forstå, hvad var det der skete i Newtons hoved, da han fik et æble i hovedet. Der vil også
være et forsøg med at lave AU´s bedst flyvende raket.
Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet.
Titel: Økonomi
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Når man skal låne penge, er der forskellige lånetyper, hvorfor er der det? Hvad
sker der med de penge, man sætter i banken? Hvorfor købe aktier/obligationer? Vi vil lave en
aktie konkurrence, hvor vi, fiktivt, køber for 500.000 kr. aktier og ser, om vi kan tjene lidt penge
på det.
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Evaluering: Du vil blive bedømt på din samlede arbejdsindsats og en afsluttende prøve, som
ender ud i en karakter.

Periodefag 1D
Titel: Myter
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: Myter omgiver os i vores hverdag. Vi skal se på hvad myterne betyder og hvor
de stammer fra. Hvilken betydning har myterne i dag og hvor kommer de til udtryk i vores
hverdag? Dette vil vi gøre ved at undersøge tekster, billeder, film, reklamer og andet.
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Disse samt
den generelle indsats vil indgå i den samlede vurdering.
Titel: Anderssein
Fag: Tysk
Niveau: 2
Beskrivelse: Der skal være plads til alle og hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle være ens.
Vi er hurtige til at dømme og har vel alle fordomme om dem vi syntes er anderledes, dem
der ikke ligner os selv på udseende, religion, sprog, væremåde, tøj osv. men hvorfor
egentlig?
Med udgangspunkt i tekster, filmklip, billeder, sangtekster mm., skal vi arbejde med, det at
være anderledes og hvordan vi behandler hinanden. Der vil være både mundtlige og
skriftlige opgaver og forløbet foregår så vidt mulig på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: Vand
Fag: NF - Fysik
Niveau: 2
Beskrivelse: Med start i det periodiske system, vil vi se, hvordan vand er opbygget.
Derefter vil der være en del forsøg med vand. Vi vil komme ind på følgende love:
Archimedes lov, Boyles lov, Charles’ lov, Daltons lov og Henrys lov. En enkelt time vil foregå i
svømmehallen, hvor vi vil se i praktisk, hvad der sker, når lyd forplanter sig i vand og hvad
sker der med en ballon, når den kommer ned på bunden af springbassinet.
Evaluering: Der afsluttes med en test og karakter.
Titel: Talk, talk, talk.
Fag: Engelsk.
Niveau: 3
Beskrivelse: I dette periodefag skal du snakke, snakke og atter snakke engelsk. Via forskellige
spil og konkurrencer kommer du til at snakke engelsk uden at være nervøs. Alle er i ”samme
båd” og synes det er befriende at turde.
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Evaluering: Der vil være en løbende vurdering og feed-back på præstationerne gennem hele
perioden.
Titel: Tal
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Hvad er tal, det er et universelt sprog som beskriver den verden vi lever i. I
dette forløb skal vi kigge på hvordan tal fra 0 til 9 kan oversættes til sprog. Vi skal arbejde
med naturlige tal, rationelle tal og irrationelle tal, regneregler og andre talsystemer.
Evaluering: Der vil være afleveringer igennem forløbet

Periodefag 2A
Titel: Musikvideoens verden
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: I 1981 gik en ny tv station i luften og musikerne havde nu fået et nyt medie at
promovere deres musik på. Tv stationen hed MTV og musikkens verden var ændret for altid.
MTV åbnede op for genren musikvideoer og samtidig en masse kreative ideer. Musikerne
indså hurtigt magten ved musikvideoer og der blev lynhurtigt kastet mange millioner i
produktionen af disse. Du vil nu blive ført ind musikvideoens verden, hvor du vil blive
præsenteret for de forskellige genrer og historierne bag. Der vil være tre arbejdsfaser.
Introduktion: Præsentation af musikvideoens historie og de forskellige genrer
Diskussion: Små analyser af handlingen i diverse videoer. Gennemgang af tekniske
virkemidler, såsom kameravinkler, lys, lyd.
Egen produktion: Vælg en musikvideo du vil analysere.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din mundtlige deltagelse og arbejdsindsats i hele forløbet.
Derudover vil du blive bedømt på kvaliteten af din analyse af musikvideoen.
Titel: Harry Potter for beginers
Fag: Engelsk
Niveau: 2
Beskrivelse: Her skal vi arbejde med sproget, udtryk og grammatik. VI skal læse og forstå
den første lille del af den første Harry Potter bog. Vi skal arbejde med Harry Potter universet,
arbejde med gloser og forstå den verden som han lever i. Undervisningen vil foregå mest
muligt på Engelsk, hvor vi vil arbejde ud fra de forskellige materialer som er en del af
undervisningen. Vi vil arbejde med gloser, og forstørre vores ordforråd.
Evaluering: Du får en karakter for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt
på den afsluttende opgave.
Titel: Andengradsligninger
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Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Er du bare ”helt tosset” med at løse ligninger? Så er 2. gradsligninger lige dig!
Du vil arbejde med 2. gradsligninger og parabler på mange forskellige måder. Du skal både
arbejde med løsninger af andengradsligninger, samt hvornår man kan benytte løsning af 2gradsligninger i hverdagen. Du vil herunder komme til at arbejde med geometriske itprogrammer. Undervejs vil vi også arbejde med bevisførelse, da man vil møde denne form
for matematikundervisning i gymnasiet. Undervejs i forløbet vil du komme til, at arbejde
med løsning af opgaver både individuelt og i grupper.
Evaluering: Du vil afslutningsvis få en prøve hvor der gives en afsluttende karakter
Titel: Reiselust
Fag: Tysk
Niveau: 3
Beskrivelse: Vores naboland Tyskland har meget at byde på. Hvordan ser en hverdag ud for
dem der bor der og hvilke muligheder har man for oplevelser, seværdigheder og aktiviteter
som turist i Tyskland? Går din drømmerejse til Tyskland? Eller hvor fører din rejselyst dig
hen, hvis du helt selv kan bestemme? Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi
læser, lytter, taler og skriver ud fra de forskellige materialer der har været en del af
undervisningen. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse.
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlige fremlæggelse.

Periodefag 2B
Titel: AU i tal og tegninger
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Agerskov Ungdomsskole set gennem matematiske briller. I periodefaget
kommer vi til at arbejder bl.a. med geometri, statistik, kombinatorik og sandsynlighed i teori
og praksis.
I forløbet kommer der forskellige former for afleveringer og selvstændige opgaver.
Evaluering: Undervejs i forløbet får du kommentarer til de emner vi arbejder med, disse
samles sidst til en bedømmelse og en afsluttende karakter.
Titel: Typisch Deutsch, oder?
Fag: Tysk
Niveau: 1
Beskrivelse: Hvad spiser en tysker? Hvordan ser en tysker ud? Hvordan bor en tysker?
Hvilken type musik lytter en tysker til? Måske popper der allerede billeder op i dit hoved af
en typisk tysker. Stereotyper og fordomme er der mange af, men hvem er tyskeren egentlig?
Og har han ændret sig gennem tiden?
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Tyskland bærer i dag præg af mange andre kulturer og forskellighed. Men er der plads til
forskellighed eller lever fordommene videre i det Multikulturelle land? Gennem forløbet skal
vi læse, høre, se og lave små videoer. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk.
Evaluering: Under hele forløbet, som både er mundligt og skriftligt.
Fag: Dansk
Titel: Eventyr holdet
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette værksted bliver du ekspert i alt omkring eventyr. Du vil blive undervist i
eventyrets historie og de forskellige genrer. Vi skal læse og analysere eventyr og du skal også
selv skrive et lille eventyr. Vi skal bruge i-pad til alle øvelser.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din arbejdsindsats, dit mundtlige bidrag i timerne samt dit
skriftlige arbejde.
Titel: Kodning
Fag: Div - IT/programmering
Niveau: 3
Beskrivelse: Vi skal i dette periodefag stifte et godt bekendtskab med kodning. Vi vil komme
gennem flere forskellige typer af kodning, der dog allesammen har til fælles at de er
værktøjer til fremtiden. Det kræver ingen forudsætninger og alle kan være med. Vi skal kun
kode på iPad’en så det er ikke nødvendigt med en computer.
Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver og forløbet slutter med en lille
prøve. Dette samlet danner baggrund for vurderingen.
OBS: Periodefaget er tilbudt i 2 af perioderne. Du kan kun vælge det en gang.

Periodefag 2C
Titel: Lyrik og musikvideo
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse:

”Roser er røde, violer er blå.
Min ven, det er dig, jeg tænker på”
Sig det med et digt. Vi skal prøve igennem små digte at udtrykke vores tanker og følelser.
Hvad er det, vi kan sige med et lille digt? Vi skal læse og analysere forskellige forme for digte.
Der er forskellige måder at udtrykke lyrik på, derfor skal vi også arbejde med musikvideoens
opbygning og virkning på os. Hvad kan en musikvideo, og hvilken effekt har den på os? Vi
skal analysere og se på de to forskellige former på musikvideoer. Endvidere skal vi tale om
sprog, kultur og livsværdier der kommer til udtryk i lyrikken.
Evaluering: Som afslutning på forløbet skal I laves jeres egen musikvideo i små grupper, som
skal fremlægges på klassen. Der gives en samlet karakter for fremlæggelsen samt
arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.
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Titel: Selvværd og personlig udvikling.
Fag: Div - Psykologi.
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvem er jeg og hvem vil jeg gerne være?
Hvad er mine gode sider og hvilke har brug for en make-over?
I arbejdet med at besvare disse spørgsmål vender du blikket mod din egen selvforståelse og
læser faglitteratur om unges identitetsudvikling. Ved hjælp at en række strategier og øvelser
kan du forbedre dit selvværd og opbygge en mere robust psyke.
Et højt selvværd er roden til trivsel livet igennem.
Evaluering: Du skal skrive og aflevere en udtalelse om dig selv.
OBS: Periodefaget er tilbudt i 2 af perioderne. Du kan kun vælge det en gang.
Titel: Organisk kemi
Fag: NF - Kemi
Niveau: 2
Beskrivelse: Med start i det periodiske system, vil vi tage udgangspunkt i kulbrinter. Vi skal
gennemgå oktet reglen, finde ud af, hvornår det er en atombinding, ionbinding eller en
metalbinding. Vi skal undersøge stoffer, der hører under alkaner og alkener. Vi skal lære at
navngive methan, ethan og så videre. Vi skal finde ud af om propan f.eks. har en mindre
massefylde end luft. Afsluttende, vil vi prøve at lave alkohol.
Evaluering: Rapport
Titel: Geometri
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Vi starter med de grundlæggende elementer inden for geometrien, nærmere
bestemt areal - og rumfangsberegninger. Vi kommer til at se på både de lidt simplere
formler og bevæger os til de lidt mere komplicerede. Vi kommer bl.a. til at forsøge at udlede
nogle af formlerne på egen hånd.
I forløbet vil vi derudover bruge en del energi på at blive gode til at bruge programmet
Geogebra til både tegning og beregninger.
Evaluering: Løbende feedback på opgaver og en afsluttende produktion af egne opgaver.

Periodefag 2D
Titel: Billeder
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi støder i vores hverdag næsten hele tiden ind i billeder. Mange forskellige
billeder, med mange forskellige formål. Men er der mere i billedet end man først lige
umiddelbart ser. Vi skal dykke grundigt ned i billed-genren og opnå bedre værktøjer til at
analysere og forstå billederne. Vi skal også øve os i selv at tage billeder på baggrund af den
nyligt tillærte viden.
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Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Disse samt
den generelle indsats vil indgå i den samlede vurdering.
Titel: Deutsch schreiben und Grammatik üben.
Fag: Tysk
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi arbejder med de begreber der kendetegner den basale tyske grammatik
gennem oversættelses øvelser og opgaver, med det mål at du bliver bedre til at formulere
dig på tysk, både skriftlig og mundtlig.
Der er forskellige typer af opgaver og afleveringer i forløbet.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde gennem hele forløbet med feedback og få en
afsluttende karakter.
Titel: Energi
Fag: NF - Fysik
Niveau: 1
Beskrivelse: Energi er en helt central del af vores verden og et bredt emne i fysikken. Du vil i
dette forløb blive klogere på forskellige energiformer og hvordan de har indflydelse på din
hverdag. Du vil i forløbet arbejde med forskellige forsøg og nogle dertilhørende matematiske
beregninger.
Evaluering: Rapport på baggrund af et eller flere forsøg.
Titel: Brøker
Fag: Matematik
Niveau: 3
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med at få en større forståelse af brøker, forløbet vil
bekæmpe din brøk- angst og give dig en forståelse af hvad sammehæng mellem brøker,
decimaltal og procent er. Vi kommer til at arbejde med ægte og uægte brøker, forhold og
proportioner.
Evaluering: Du vil afslutningsvis få en prøve hvor der gives en afsluttende karakter.
Titel: English in action
Fag: Engelsk
Niveau: Støtte
Beskrivelse: En uge ad gangen vil vi finde engelske ord til brug indenfor madlavning.
Derefter vil vi afprøve ordforrådet i praksis ved at tilberede måltidet. Mod er en nødvendig
egenskab, da engelsk er det eneste sprog, der bliver talt under den praktiske del af ugen. I vil
på skift være kok og kokkelev. Det passive ordforråd skal gøres aktivt. Fokus er på at turde
bruge de ord, vi lige har slået op. Her er alle gode og alle er aktive.
Evaluering: I hver af aktiviteterne vil der være en før- og eftertest til at spore udvikling af
ordforrådet, og desuden skal I ved hjælp af billeder, taget når I er kok, fortælle på engelsk
hvordan retten tilberedes.
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Periodefag 3A
Titel: Analyse værkstedet
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette værksted bliver du ekspert i at analysere forskellige genre. Vi skal læse
og se forskellige genrer herunder noveller, lyrik og reklamer. Disse tekster og reklamer skal vi
analysere og derefter tale om på klassen.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din arbejdsindsats, dit mundtlige bidrag i timerne samt dit
skriftlige arbejde.
Titel: Poetry Slam
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: Poetry slam er en form for scenekunst, beslægtet med spoken word, hvor de
optrædende, kaldet poetry slammere, konkurrerer om at give den bedste mundtlige
fremførelse af egne litterære værker, idet point for fremførelsen gives af dommere udpeget
blandt publikum. Kunstformen opstod i 1980-erne i USA og har siden bredt sig til store dele
af verden, hvor der arrangeres såvel lokale, regionale og nationale mesterskaber, foruden
verdensmesterskaber.
Vi skal prøve kræfter med at skabe vores egne tekster – turde fremføre dem for klassen. Vi
kommer til at have fokus på det, at blive bedre til at fremlægge.
Evaluering:
Du får en karakter med en Mundtlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, men
med særlig vægt på fremlæggelserne. Der vil løbene blive evalueret på dit arbejde i klasse.
Titel: Grundlæggende kemi forfra
Fag: NF - kemi
Niveau: 3
Beskrivelse: Synes du at fysik/kemi er lidt svært?? Det periodiske system og atomets
opbygning er vigtig for at forstå fysik/kemi-undervisningen. Du vil gennem forløbet arbejde
stille og roligt med den grundlæggende teori for kemi undervisningen, herunder Atomet
opbygning, bindinger og det periodiske system osv. Vi vil gå langsomt frem og blande
undervisningen med leg.
Evaluering: Der vil være en afsluttende prøve til sidst.
Titel: Grammatik boost
Fag: Tysk
Niveau: 2
Beskrivelse: Hvordan er det nu med ”haben”, ”sein” og ”werden” og hedder det nu ”der”,
”die”, ”das” eller noget helt fjerde? Og hvordan er det nu med de endelser? Trænger du til at
få genopfrisket din tyske grammatik? Så har du muligheden her. Vi starter med helt
grundlæggende grammatik og så dygtiggøre vi os gennem lege, øvelser og skriftlige opgaver.
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Evaluering: Under hele forløbet.

Periodefag 3B
Titel: Sport og matematik
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Hvilke sammenhænge kan vi finde mellem sport og matematik?
I periodefaget kommer vi omkring matematiske emner som geometri, kombinatorik,
handels- og procent regning, ligninger og funktioner. I praksis kan vi oversætte disse emner
til at konstruere og beregne på rekvisitter og baner, arbejde med turneringsplaner, statistik
og indkøb af rekvisitter, beregning tider, fart og bremselængder.
I forløbet er der forskellige former for afleveringer og en selvstændig afslutningsopgave,
hvor I kommer til at vise hvordan I kan finde matematik i en idrætsgren.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde i gennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: English grammar and language
Fag: Engelsk
Niveau: 3
Beskrivelse: Det engelske sprog og grammatikken volder nogle gange danske elever lidt
problemer, når de skal udtrykke sig både skriftligt og mundtligt. Derfor vil vi i dette
periodefag have fokus på forskellige grammatiske problemstillinger samt hvad, der er typisk
engelsk sprog, fx engelske vendinger og talemåder. Vi vil desuden se på nogle fejl, vi
danskere typisk laver, så I fremover forhåbentlig kan undgå dem.
Evaluering: Der vil i forløbet både være skriftlige og mundtlige opgaver, og ud fra disse samt
arbejdet i timerne, gives der en samlet karakter.
Titel: Kombinatorik og sandsynlighed
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Hvor stor sandsynlighed er der egentlig for at vinde i lotto? Eller trække
yndlingsslikket op af slikposen? Og hvor mange mulige kombinationer er der i virkeligheden i
tøjskabet, når man nu ikke har noget at tage på? Vi skal tælle, trække lod, spille og meget
mere i dette periodefag om sandsynlighed og kombinatorik.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.
Titel: Dansk støtte
Fag: Dansk
Niveau: Støtte
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med danskfaget på en spændende og sjov måde. Det
primære mål er at styrke de danskfaglige kompetencer, som du skal bruge senere i din
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skolegang. Vi vil arbejde med stavning og læsning og benytte os af forskellige
læseforståelsesstrategier. Der vil også være mulighed for selv at komme på banen i forhold
til, hvor netop DU har brug for at udvikle dig.
Evaluering: Der vil undervejs i forløbet være små opgaver.
Titel: Deutsche Hits
Fag: Tysk
Niveau: 1
Beskrivelse: Spørger du dine forældre kender de alle en tysk musiker eller to. De kan sikkert
stadig teksten til nogle af deres sange. Men hvem kender du og kan tyskerne overhovedet
lave god musik?? Vi skal på en rejse igennem Tysk musik, med Nena med “99 luftballons” til
tidens helt store nye navne inden for den tyske pop- og rockkultur.
Undervisningen vil foregå på tysk, hvor vi vil læse, lytte, tale og skrive på tysk, ud fra de
forskellige materialer der vil være en del af undervisningen.
Der vil løbene være små afleveringsopgaver.
Evaluering: Du vurderes for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på
opgaver, deltagelse og fremlæggelser.

Periodefag 3C
Titel: Eventyr
Fag: Dansk
Niveau: 3
Beskrivelse: Der var engang og de levede lykkeligt til deres dages ende. De to sætningerne
har vi vist alle hørt en gang eller to i vores liv. I dette periode fag skal vi arbejde med både
folkeeventyr og kunsteventyr. Hvad er forskellen, og hvorfor er eventyr både skrevet for
børn og voksne? Vi skal både analysere og lave eventyr på en sjov og kreativ måde. I vil blive
udfordret både skriftligt, kreativt og mundtligt i det her periodefag. Elsker du eventyr, og er
det gemt en lille prinsesse eller prins i dig, så vil det her periodefag være lige noget for dig.
Evaluering: Igennem forløbet skal du lave små korte skriftlige ting, indtale små audiofiler og
ikke mindst være kreativ. Der bliver givet en karakter for opgaven samt arbejdsindsatsen
igennem hele forløbet.
Titel: Celebrity World
Fag: Engelsk
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi vil læse tekster, lytte til sange og se klip på Youtube om det at være kendt. Er
det synd for dem at de ingen privatliv har? Synes du der burde være en minimumsalder for
at deltage i talentshows? Hvem synes du har taklet det godt at være berømt og hvem synes
du ikke har håndteret det så godt? Hvor langt vil nogen gå for at blive berømte? Disse
spørgsmål vil du i løbet af perioden blive i stand til at besvare.
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Evaluering: I midten af perioden skal du aflevere en video om en berømthed, som du
beundrer, give din vurdering af om denne er en god rollemodel eller ej. I slutningen af
perioden skal du aflevere en stil, hvor du tilkendegiver din mening om de kendtes verden.
Titel: Astronomi
Fag: NF - Fysik
Niveau: 2
Beskrivelse: Er vi skabt af stjernestøv? I dette forløb skal vi kigge på objekter i rummet. Vi
skal studere objekter i rummet, og kigge på hvilken cyklus der findes i rummet. Vi kommer til
at kigge på galakser, sorte huller, stjerner og vores eget solsystem.
Evaluering: En fremlæggelse samt indsatsen gennem forløbet.
Titel: Problemløsning i matematik
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Kan du godt lide at ”nørde” lidt inden for matematikken? Kan du lide at pusle
rundt med tal og figurer for at finde en løsning på et matematisk problem eller gåde? Så er
dette forløb lige noget for dig!
Vi vil i forløbet arbejde med matematiske problemer af forskellig art, og vi skal beskæftige os
med strategier for, hvordan vi kan gribe et problem an.
Hovedvægten vil altså være på at gennemskue de ”problemer”/opgaver vi står over for, og
at finde ud af, hvordan vi med matematikkens hjælp kan løse dem. Desuden vil det, at kunne
forklare og sætte ord på matematikken samt beskrive, hvad man egentlig gør og hvorfor,
have en høj prioritering.
For at vælge forløbet er det vigtigt, at man har rimeligt styr på de grundlæggende ting i
matematikken.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.

Periodefag 3D
Titel: Få en god stil
Fag: Dansk
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvordan er din stil? Vi vil i dette periodefag arbejde med de forskellige genrer
der forefindes i de skriftlige prøveoplæg. Dette vil bl.a. være analyser, artikler, kronikker og
essays. Målet er at opnå et bedre kendskab til de forskellige genrer. Vi skal selvfølgelig bruge
en del tid på det skriftlige arbejde, men samarbejde og sparring med andre vil også være en
metode vi kommer til at benytte os af.
Evaluering: Undervejs vil der komme små skriftlige opgaver som alle vil blive vurderet.
Dette, sammen med en afsluttende stil, vil udgøre den samlede karakter.
Titel: Ligninger
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Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Som titlen røber, skal vi i dette PF arbejde med ligninger. Vi vil se, om vi kan få
en forståelse for, hvad ligninger egentlig er, hvordan man regner dem og hvad de kan bruges
til. I forløbet vil arbejdet med algebra (bogstavregning) være væsentligt. Mod slutningen af
forløbet vil vi stifte bekendtskab med to ligninger med to ubekendte.
Evaluering: Dit arbejde med forskellige opgaver og din deltagelse i den daglige undervisning,
vil danne grundlag for en samlet karakter.
Titel: Read a book
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: Du skal vælge en bog, som er skrevet på engelsk. Bogen skal være på dit niveau
og efter din smag. Undervisningen vil veksle mellem individuel læsning, højtlæsning,
genfortælling & skrive- og grammatikværksteder.
Evaluering: Du skal lave en fremlæggelse om bogen.
Titel: Arkitekt konkurrence
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Vi skal i denne periode arbejde med at være små miniarkitekter. Vi kommer til
at arbejde med en case, hvor man ud fra et rådighedsbeløb skal købe en grund og bygge et
hus som passer til sin familie.
Vi vil komme til at arbejde med Geometriske beregninger, bygning af små huse og designe
køkken og badeværelser.
Evaluering: I vil blive bedømt løbende på jeres arbejdsindsats og på jeres færdige produkt.

Periodefag 4A
Titel: Bloody years of Ireland
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i Irlands voldelige og bravt kæmpende
frihedskamp mod den engelske overmagt, som de til sidst fik i knæ i 1922.
Irerne var blevet undertrykt og forfulgt i 700 år, og du skal nu høre historien om en lille
gruppe mænd, der tog sagen i egen hånd og tvang det britiske imperium til at forhandle om
irernes frihed. Vi skal læse tekster, høre musik med blandt andet U2 og se film om hvordan
det lykkedes den fattige nation at nå deres mål.
Du vil stifte bekendtskab med Irsk kultur, sprog og historie. Undervisningen foregår på
engelsk og vil primært have fokus det mundtlige aspekt.
Evaluering: Forløbet evalueres ud fra elevernes mundtlige deltagelse i timerne. Herunder
vurderes, sprog, ordforråd og grammatiske forståelse.
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Titel: Dialects
Fag: Engelsk
Niveau: 2
Beskrivelse: I England alene, findes der over 30 forskellige dialekter, men der er også forskel
på Amerikansk og på Britisk. I hvilke andre lande spiller engelsk en vigtig rolle. Vi arbejder
meget sproget, forskelle på ord og deres sprogbrug. Kan i hører forskel på Indisk engelsk og
syd afrikansk?
Evaluering: Du vurderes for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på din
mundtlige fremtræden i undervisningen.
Titel: Geometri og Trigonometri
Fag: Matematik
Niveau: 3
Beskrivelse: Du kommer til at arbejde med forskellige geometriske problemstillinger. Vi
arbejder med beregning af retvinklede trekanter ved hjælp af sinus, cosinus og tangens.
Derudover vil vi beskæftige os med vilkårlige trekanter, hvor vi arbejder med Sinus- og
Cosinusrelationerne. Vi vil beskæftige os med tegning og beregning, både ved hjælp af Ipad
samt papir og blyant. Undervejs i forløbet vil vi både arbejde individuelt, I grupper, ude og
inde.
Evaluering: Der vil være en afsluttende prøve, der sammen med den samlede indsats i
forløbet, danner grundlag for en karakter.
Titel: Die dunklen Seiten
Fag: Tysk
Niveau: 1
Beskrivelse: Når vi tænder for nyhederne, så kan man næsten ikke undgå at høre om terror,
krig, doping, mobning på internettet og mange andre mørke sider. I dette værksted skal du
arbejde med chokerende begivenheder i tysktalende lande. Vi skal bl.a. dykke ned i den
tyske historie og kigge nærmere på Holocaust, hvor millioner af jøder mistede livet. Vi skal
kigge på de olympiske lege, der fandt sted i Tyskland, i 1936 og 1972, som bar præg af
racisme og terror. Du kommer også til at møde østrigske Natascha Kampusch, som blev
kidnappet. Vi skal desuden kigge på nutidens problematikker i Tyskland og hvad der sker
rundt omkring i verdenen. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi læser,
lytter, ser små videoer, taler og skriver ud fra de forskellige materialer der har været en del
af undervisningen.
Evaluering: Under hele forløbet, som både er mundligt og skriftligt.
Titel: Kortfilm
Fag: Dansk
Niveau: 3
Beskrivelse: Kortfilm er korte film. Men der kan siges meget mere om disse film, der netop i
kraft af det lille format rummer muligheden for de store oplevelser.
I dette forløb skal vi beskæftige os med filmiske virkemidler. Vi skal se forskellige kortfilm samt
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analysere og fortolke disse.
Evaluering: Du vil i forløbet skulle lave små fremlæggelser, samt indspille og analysere din
egen kortfilm. Dette vil sammen med det daglige arbejde indgå i en samlet karakter for
forløbet.

Periodefag 4B
Titel: Bliv klar til optagelsesprøve på teknisk skole
Fag: Matematik
Niveau: støtte
Beskrivelse: Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse - SOSU eller EUD - og syntes
matematik og geometri er rigtig svært og måske har du ikke bestået matematik i 9. klasse, er
dette støttefag lige noget for dig.
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik ud fra praktiske eksempler. Vi arbejder i et
tempo, der tager hensyn til den enkelte elev.
Hvis du har brug for det, kan du tage den skriftlige del af 9. klasses prøven i matematik igen
og ellers arbejde frem mod optagelsesprøven på SOSU og EUD.
Evaluering: Undervejs i forløbet får du kommentarer til de emner vi arbejder med, de samles
sidst i PF til en bedømmelse og evt. en karakter.
Titel: Debate Club
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: Elsker du at snakke engelsk, og synes du samtidig det er spændende til at
diskutere og forholde dig til ting, så er dette PF lige noget for dig.
Som titlen røber, går dette forløb nemlig ud på at debattere en masse emner på engelsk. Det
kan både være aktuelle emner, emner der er stor uenighed om eller emner, der har speciel
interesse for dig/holdet. Vi vil arbejde med at kunne debattere disse emner sagligt og
formelt, og vil derfor forud for debatterne skaffe os viden om emnerne, arbejde med
hvordan man udtrykker holdninger præcist samt hvordan man kan argumentere.
Evaluering: Du vil i forløbet skulle skrive en tale om et emne som indledning til en debat.
Talen vil sammen med din generelle indsats, dine engelskevner og din evne til at bruge de
ting, vi arbejder med i forløbet, danne grundlaget for en samlet karakter.
Titel: Film i teori og praksis
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med film i teori og praksis. Det primære mål er at
styrke de danskfaglige kompetencer, som du skal bruge senere i din skolegang. De
filmtekniske virkemidler skal vi også prøve i praksis ved selv at producere en kortfilm.
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Derudover
vil der også være noget praktisk arbejde i forbindelse med produktion af egne film. Alt dette
vil samlet danne baggrund for evalueringen.
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Titel: Jordens ressourcer og overbefolkning
Fag: NF - Geografi
Niveau: 3
Beskrivelse: Menneskeheden bruger planetens ressourcer hurtigere, end de kan
reproduceres. Faktisk bruger vi mennesker så mange ressourcer hvert år, at vores planet
langt fra kan følge med, derudover er der en kæmpe stigning i befolkningstallet. Hvad gør vi,
når vores ressourcer slipper op? Kan vi leve som “normalt”? Dette er blot nogle af de ting vi
vil se nærmere på og undersøge i dette periodefag.
Evaluering: Den samlede arbejdsindsats gennem timerne og en mindre skriftlig opgave samt
fremlæggelse.
Titel: Die deutsche Musikszene
Fag: Tysk
Niveau: 2
Beskrivelse: Når der bliver sagt tysk musik, så forbinder mange det ofte med Schlager eller
Heavy Metal. På den ene side har vi Hansi Hinterseer, der med sine gyldne lokker og
tandspastasmilet synger sig blidt ind i de fleste bedstemødres hjerter. På den anden side har
vi Rammstein der med deres udfordrende kostumer, vilde sceneshow og alternative tekster
brøler publikummet væk. Mon der ikke findes andre kunstnere og musikgenre i Tyskland?
Gennem dette periodefag vil vi kigge på gammelt og nyt tysk musik. Vi skal se hvilke sange,
der har præget Tyskland og hvad de unge tyskere hører i dag. Undervisningen foregår mest
muligt på tysk, hvor vi vil læse, lytte, tale og skrive på tysk ud fra de forskellige materialer,
der vil være en del af undervisningen. Vi skal selvfølgelig også høre en masse tysk musik og
se musikvideoer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse på tysk.
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlige fremlæggelse.

Periodefag 4C
Titel: The Violent USA
Fag: Engelsk
Niveau: 1
Beskrivelse: Med afsæt i et kort historisk rids af den tidlige amerikanske historie, vil vi
igennem dette forløb arbejde med emner som gun culture, bandekrige og våbenlovgivning.
Vi vil søge information om amerikansk våbenlovgivning, diskutere og sammenligne dansk og
amerikanske forhold i relation til vold og våben. Vi vil læse tekster om de seneste 20 års
skyderier i amerikanske skoler og forsøge at forstå, hvordan noget sådant kan finde sted. Vi
skal til sidst se en film, som har relevans for emnet.
Evaluering: Igennem forløbet skal du lave små korte skriftlige ting, indtale små audiofiler og
som afslutning skal du skrive en skriftlig opgave. Der bliver givet en karakter for opgaven
samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.
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Titel: Selvværd og personlig udvikling.
Fag: Div - Psykologi.
Niveau: 2
Beskrivelse: Hvem er jeg og hvem vil jeg gerne være?
Hvad er mine gode sider og hvilke har brug for en make-over?
I arbejdet med at besvare disse spørgsmål vender du blikket mod din egen selvforståelse og
læser faglitteratur om unges identitetsudvikling. Ved hjælp at en række strategier og øvelser
kan du forbedre dit selvværd og opbygge en mere robust psyke.
Et højt selvværd er roden til trivsel livet igennem.
Evaluering: Du skal skrive og aflevere en udtalelse om dig selv.
OBS: Periodefaget er tilbudt i 2 af perioderne. Du kan kun vælge det en gang.
Titel: Syrer, baser og metaller
Fag: NF - Kemi
Niveau: 3
Beskrivelse: Vi skal opnå kendskab til syrer og baser, hvad er det gør at nogle syrer og baser
er stærke og andre svage? Hvor i vores dagligdag bruger vi syrer og baser? Vi vil kigge på
hvordan forskellige metaller reagere med syrer. Desuden vil vi kigge på fagbegreber som
pH, tungmetaller, spændingsrækken, fortynding og neutraliserende
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.
Titel: Kortfilmens verden
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: ”Livets mening fortalt på få minutter” sådan omtales kortfilm af en ekspert på
området. I dette Periodefag skal vi på opdagelse i kortfilmens verden. Vi skal se en række
kortfilm og gennem dem få en forståelse for kortfilmen som genre, parametre som definerer
kortfilm, filmtekniske virkemidler og ikke mindst meningen med forskellige kortfilm.
Detaljeret analyse og tolkning af kortfilm bliver altså væsentligt, ligesom I også selv skal være
kreative og bruge jeres kortfilmviden til at producere jeres egen kortfilm.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i
timerne samt arbejde med de forskellige opgaver.
Titel: Enheder
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Med udgangspunkt i virkeligheder, skal du se på, hvad der gemmer sig af
matematik. Du skal selv lave opgaver, hvor enheder er i focus. Du vil komme til at omregne
fra den ene enhed til den anden.
Evaluering: Perioden afsluttes med en skriftlig opgave og der afgives en karakter.

Periodefag 4D
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Titel: Fantasy
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: Fantasy er en genre som mange støder på i en eller anden sammenhæng. Vi
skal i løbet af periodefaget arbejde med genren på flere forskellige måder. Det er blandt
andet noveller, romanuddrag, film, billeder og andet. Vi skal primært arbejde med dansk
fantasy men skal også snuse til udenlandske forfattere.
Vurdering: Vi vil i løbet af perioden arbejde med forskellige opgaver som skal give os større
kendskab til genren. Det være sig både i forhold til analyser, men også evnen til at granske
det univers der åbner sig. De stillede opgaver undervejs samt deltagelsen i undervisningen
vil danne baggrund for bedømmelsen.
Titel: Junge Leute in Deutschland
Fag: Tysk
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvordan er det at være ung, gå i skole og uddanne sig i Tyskland i forhold til i
Danmark? og hvilke særlige muligheder har unge i en multikulturel storby som Berlin.
Vi kommer til at arbejde med kortere læsetekster, billeder, filmklip mm. og har særlig fokus
på at tale tysk. Der vil også være små skriftlige opgaver i forløbet.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: Bølger og svingninger
Fag: NF - Fysik
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette periode fag vil du komme til at se nærmere på, hvorledes bølger og
svingninger opfører sig. Under bølger, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i vand,
hvor du selvfølgelig kender bølger fra. Men hvilke egenskaber har en bølge? og hvad gør
disse til en bølge?
Hvad er en svingning? Er det at sidde i en gynge og svinge frem og tilbage, en svingning? Du
kommer til at sammenligne med bølger og se, om det er de samme egenskaber, der gør sig
gældende
Evaluering: Perioden afsluttes med en rapport og der gives en karakter.
Titel: Funktioner
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Når man betragter funktioner, er det ikke de enkelte tal eller den enkelte
udregning, der i fokus, men den sammenhæng, som funktionen beskriver. Vi skal kigge på
funktioner som en funktionsmaskine, ord i en tekst, en forskrift, en graf eller en tabel. Vi
kommer til udregne lineære funktioner og arbejde med afhængig, uafhængig variabel,
hældningskoefficient og vi lærer at løse ligningssystemer med to ubekendte.
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Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.

Periodefag 5A
Titel: Sønderjylland i Danmark, Danmark i EU, EU i verden
Fag: Div - Samfundsfag/historie
Niveau: 1
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i europæiske forhold og aktuelle europæiske
problemer. Du vil få kendskab til EU´s historie og relevans samt kendskab til Danmarks rolle i
EU. Du vil få indblik i grænselandets historie og personlige skæbner som følge af den
skiftende placering af den dansk/tyske grænse. I undervisningen skal vi spille spil, diskutere
EU´s dilemmaer og lave et lille projekt om forholdet mellem EU og Danmark. I projektet vil vi
have fokus på at lave en god problemformuering og konklusion.
Evaluering: Forløbet evalueres ud fra elevernes mundtlige deltagelse i timerne, og kvaliteten
af projektet.
Titel: Spelling Bees
Fag: Engelsk
Niveau: 3
Beskrivelse: En spelling bee er en slags stavekonkurrence, som er udbredt i USA og en række
andre engelsktalende lande.
Konkurrencen foregår således, at konkurrencelederen læser et ord op, som deltageren
(mundtligt) skal stave. Hvis deltageren staver forkert, går han/hun ud af konkurrencen. Den
sidste deltager, der er tilbage, vinder.
Vi skal arbejde med Gloser, Betydning og engelsk. Der vil løbene være små konkurrencer,
test og masser af leg med ord.
Evaluering: Du vurderes ud fra din deltagelse i timerne, de test der laves og vi har løbene
evalueringer af ens resultater.
Titel: Plast
Fag: NF - Kemi
Niveau: 2
Beskrivelse: Du skal i dette PF arbejde med Plast. Vi arbejder med de forskellige typer af
plast og hvad det består af. Vi vil også arbejde med miljø problematikker, samt se på om
man evt. kunne finde et alternativ til plast som er mere miljøvenligt.
Evaluering: Der vil være en afsluttende prøve til sidst.
Titel: Statistik
Fag: Matematik
Niveau: 3
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Beskrivelse: Når vi snakker om den varmeste sommer, den koldeste vinter, at mennesker
bliver ældre og ældre, at vi spiser mere sukker end tidligere og at vi handler mere på nettet,
så gør vi det ud fra en masse forskellige målinger, som vi har samlet sammen og lavet
statistikker ud fra. I dette periodefag skal vi kigge nærmere på nogle af de statistikker, og så
skal i selv lave en statistik undersøgelse og fremlægge den.
Evaluering: Mundtlig evaluering af fremlæggelse.
Titel: Romantikken og Det Moderne Gennembrud
Fag: Dansk
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette periodefag arbejder vi med danskfaget på flere forskellige måder.
Vi vil fordybe os i perioderne Romantikken og Det Moderne Gennembrud, og bl.a. arbejde
med digte, eventyr, noveller og malerier. Vi skal analysere og fortolke, men også skabe vores
eget på en sjov og anderledes måde.
Evaluering: Der vil undervejs i forløbet være både mundtlige og skriftlige opgaver, som alle vil
indgå i en samlet vurdering.

Periodefag 5B
Titel: 2. Verdenskrig
Fag: Div - Historie
Niveau: 2
Beskrivelse: Hvad sker der i Danmark og resten af Europa før og under 2. Verdenskrig?
Hvordan kunne en mand som Hitler komme til magten i 1933? Hvorfor skulle jøderne
forfølges? Hvad er Holocaust? Hvorfor blev Danmark besat og hvad fik danskere til at gøre
modstand og etablere modstandsgrupper?
Der er mange interessante spørgsmål til emnet og i forløbet tager vi udgangspunkt i
forskellige kilder som artikler, billeder, filmklip, lydklip og oplæg.
Du kommer til at arbejde med forskellige former for opgaver, hvor du gennem kilder, skal
fordybe dig i emner som fremlægges på forskellig vis.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: Ireland – History, culture, lives
Fag: Engelsk
Niveau: 2
Beskrivelse: Irland er et spændende land, som har meget at byde på både historisk, kulturelt
og menneskeligt. I forløbet vil vi arbejde med mange forskellige vinkler på landet og de
mennesker, der bor i det. Vigtige begivenheder i Irsk historie, bliver noget af det vi skal se
på, men også på det mere nutidige Irland. Vi vil forsøge, om vi kan komme lidt under huden
på den Irske kultur bl.a. inden for sport, musik og dans, og vi skal prøve om vi kan få en
fornemmelse af, hvilket folkefærd Irerne er. Mundtlighed og det at læse og lytte vil blive
vægtet meget i faget.
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Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i det
mundtlige samt arbejdet med forskellige opgaver.
Titel: Dansk støtte
Fag: Dansk
Niveau: Støtte
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med danskfaget på en spændende og sjov måde. Det
primære mål er at styrke de danskfaglige kompetencer, som du skal bruge senere i din
skolegang. Vi vil arbejde med stavning og læsning og benytte os af forskellige
læseforståelsesstrategier. Der vil også være mulighed for selv at komme på banen i forhold
til, hvor netop DU har brug for at udvikle dig.
Evaluering: Der vil undervejs i forløbet være små opgaver.
Titel: Travelling across the states
Fag: Engelsk
Niveau: 3
Beskrivelse: I undervisningen bliver du taget med på en rejse tværs over USA. På rejsen
oplever du mange berømte seværdigheder og historien bag stederne. Oplægget til emnet vil
foregå via fortælling og diasshow hvorefter du selv skal ud på en rejse tværs over USA. Det
er frivilligt om du vil tage bil, bus, motorcykel eller andet. Rejsen skal foregå fra coast til
coast og du skal tage os andre med på din rejse via en via app til formålet. I fremlæggelsen
skal du fortælle om de steder du møder og begivenheder du vælger at tage til. Ud over det
skal du også have et økonomisk overblik over turen, der er dog intet budgetloft.
Evaluering: Din fremlæggelse bliver bedømt ud fra indhold og sprog.
Titel: Læs en roman
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette periodefag tager vi ind i romanens verden. Skal det være romantik,
fantasy, sci-fiktion, gyser eller noget helt andet, det bestemmer du. Vi skal alle hver især
læse en roman, som vi finder spændende. Vi skal nå at læse den, og vi skal holde hinanden
op på deadlines og opgaver undervejs. Du behøver ikke være en bogorm for at være med i
det her periodefag, men du skal have lyst til at læse og være forberedt på, at det bliver super
fedt.
Evaluering: Som afslutning på forløbet skal I lave en skriftlig aflevering samt en mundtlig
fremlæggelse på klassen. Der gives en samlet karakter for fremlæggelsen samt
arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.

Periodefag 5C
Titel: Youth culture
Fag: Engelsk
Niveau: 2
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Beskrivelse: Når man bliver teenager bliver man præsenteret for ”Den virkelige verden”, og
det er også i den periode man bliver præsenteret for mange nye ting. Hvad kendetegner
ungdomskultur i forskellige engelsktalende lande? Ligner den vores kultur i Danmark? Hvilke
overskrifter vil du/Vi knytte til teenagekultur? Vi vil i fællesskab og i mindre grupper arbejde
med emner som sport, musik, tøj, Facebook og alkohol. Vi skal blive klogere på
ungdomskultur generelt og os selv som en del af denne kultur.
Evaluering: Som afslutning skal I lave et Teen TV-show, hvor der bliver diskuteret og svaret
på diverse ungdomsproblemer. Igennem forløbet vil der også blive små korte skriftlige
opgaver. Der bliver givet et samlet karakter for fremlæggelsen samt arbejdsindsatsen
igennem hele forløbet.
Titel: Karen Blixen
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: Karen Blixen er en af de mest internationalt kendte danske forfattere. Vi vil i
dette periodefag beskæftige os med Karen Blixens liv og forfatterskab, med fokus på ”Den
Afrikanske Farm” og andre af hendes fortællinger.
Evaluering: Der skal afleveres en litterær artikel.
Titel: Lys dualiteten
Fag: NF - Fysik
Niveau: 1
Beskrivelse: Vi skal kigge på hvordan lys både kan opføre sig som fotoner og bølger, det gør
vi ved at lave forsøg, der beviser lys dualitet. Vi skal kigge på hvad Niels Bohr og Albert
Einstein var uenig om og hvorfor. Vi kommer også til at kigge på hvad Ole Rømer mente med
lysets tøven. Vi vil arbejde med: primær og sekundærfarver, laser interferens, udladningsrør,
kvantespring, lyshastighed.
Evaluering: Hele forløbet bliver til en samlet rapport
Titel: Besættelsestiden
Fag: Dansk
Niveau: 3
Beskrivelse: Besættelsestiden er en periode i danskernes historie, som har haft stor
betydning for danskerne og den danske identitetsdannelse.
Vi vil i forløbet arbejde med forskellige genrer, som skal hjælpe os med at komme til en
forståelse af, hvordan det var at være dansker under besættelsestiden. Læsning, forståelse,
analyse og fortolkning vil være bærende elementer, sammen med diskussioner om værdier
og normer. Arbejdet vil både være af mundtlig og skriftlig karakter.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i det
mundtlige samt arbejdet med både mundtlige og skriftlige opgaver.
Titel: Grundlæggende matematik
Fag: Matematik
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Niveau: 3
Beskrivelse: I dette forløb vil du arbejde med de grundlæggende matematiske metoder. Du
vil arbejde med emner som: procentregning, brøker, potens, regnearternes hierarki med
mere. Forløbet handler om at få bedre styr på de forskellige regnemetoder, som man altid
støder på i matematik og som er nødvendige for at kunne regne forskellige slags opgaver.
Du starter helt grundlæggende og arbejder dig stille og roligt fremad.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din samlede arbejdsindsats og en afsluttende prøve, som
ender ud i en karakter.

Periodefag 5D
Titel: Lyrik
Fag: Dansk
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette periodefag skal vi dykke ned i lyrikkens verden. Først og fremmest skal vi
se på nogle klassiske digte. Derudover skal vi også se på nogle lidt mere specielle
undergenrer inden for lyrikken. Vi skal samtidig også selv prøve vores evner af inden for
digtekunsten, og se om vi gennem lyrikken kan finde frem til nogle sandheder om os selv, vi
ikke kendte.
Evaluering: I vil blive evalueret ud fra jeres deltagelse i undervisningen samt hvordan I løser
de mindre opgaver, I vil blive stillet undervejs.
Titel: Sport und Interessen
Fag: Tysk
Niveau: 3
Beskrivelse: Alle er interesseret i et eller andet og for mange er det sport. Ofte er det for
hygge og sjov, nogle gange foregår det foran TVét, for andre er det drømmen om et liv som
professionelle sportsudøvere og nogle bryder sig bare slet ikke om sport overhovedet.
Vi kommer til at arbejde med mange forskellige sportsgrene og med sport i Tyskland og
Danmark.
Vi har særlig fokus på at tale tysk og kommer til at arbejde med kortere læsetekster, billeder,
filmklip mm. Der vil også være små skriftlige opgaver i forløbet.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en
afsluttende karakter.
Titel: Funktioner, ligninger og 2. gradsligninger
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette periodefag vil vi gennemgå og arbejde med funktioner, ligninger og 2.
gradsligninger. Vi vil bruge forskellige apps. f.eks. Desmos, der gør 2. gradsligninger til en leg.
Men først skal man lære at udregne diskriminanten, toppunkterne og skæring med x. og y.
akserne. Kan man også bruge en app til at tegne funktioner med?
Evaluering: Perioden afsluttes med en skriftlig opgave og der afgives en karakter.
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Titel: Hverdagsøkonomi
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette periodefag vil vi arbejde med den matematik vi møder i vores hverdag.
Eksempel vis moms regning, Sammenligning af prisen, lønsedler og derunder selvfølgelig
også skat. Vi vil også kigge på kviklån og hvilke ulemper der er ved dem.
Evaluering: I vil blive vurderet løbende i hele forløbet og i vil skulle lave nogle skriftlige
afleveringer undervejs i forløbet

16. AUX-uger - Fra ”mig” til ”vi”
3 moduler af ca. 32 timer
I alle 3 moduler skal der læses, lyttes, noteres og laves lektier.
1.modul – Rundt omkring mit stamtræ
- Arbejdsstamtræ – mindst tre helst flere generationer
- Mig og min familie
- Hvem/hvad påvirker mig - personer, begivenheder,
- Danmarkshistorie, tidslinjer, opfindelser, opdagelser, litteratur, film, musik, mode
- Interviewteknik, beskrivelse, beretning, undersøgelser i faglitteratur/på nettet.
- Fag der indgår: historie, geografi, samfundsfag
MÅL:
Indsigt i egen fortid, samfundsudvikling og teknologiske landvindinger
INDHOLD:
Læreroplæg, skabelon, undervisning i historie, tidslinje med dyk i udvalgte begivenheder,
nostalgiske fortællinger om et årti.
Ekstern: 2 generationer fortæller
Elever: undersøge stamtræ, interview, fremstille stamtræet, fordybelse i årti,
teknisk beskrivelse af en opfindelse / opdagelse fra samme årti
FORM:
Holdundervisning, foredrag både intern og ekstern, selvstændig dataindsamling, interview,
quiz, afslutning: produkt og fremlæggelse
PRODUKT:
”Arbejds-stamtræ” med tidslinje, kommentarer og en teknisk/teknologisk opfindelse/
opdagelse;
Skriftlig opgave omkring en tidsperiode 1900-2019
EVALUERING:
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Fremlæggelse af produktet, bedømmelse med en karakter
KOMPETENCER:
Dataindsamling, fremlæggelse for en forsamling, interviewteknik, brug af skabeloner, indsigt
i egen historie, viden om dele af Danmarkshistorien.

2. modul – Privat økonomi
- Økonomiske forpligtigelser
- Budget og økonomisk planlægning af fiktive personer
- Gæsteforedrag – fagforening, bank, skat, forsikring
- Fag: økonomi, regning, samfundsfag
MÅL:
Indsigt i og brug af værktøjer til elevens nærmeste fremtid, indsigt i personlig økonomi (bank,
forsikring, budget)
Kendskab til foreningsliv, herunder også fagforeninger.
INDHOLD:
Foredrag ved eksterne oplægsholdere om forsikring, bankforretninger, fagforeninger, andre
foreninger.
Bearbejdelse af fiktive personers budgetter, tv-programmet ”Luksusfælden”
FORM:
Foredrag ved fagpersoner, holdundervisning, selvstændigt arbejde.
PRODUKT:
Personligt budget for fiktiv person.
EVALUERING:
Mundtlig fremlæggelse af budgetter over for andre elever.
KOMPETENCER:
Forståelse for økonomiske forhold, praktisk anvendelse af matematik, arbejde med regneark,
forståelse for opbygning af budget.

3. modul – Samfundsborger
- Besøg på Christiansborg/ tur til København
- Folketinget og staten
- Valg og demokrati
- Hvordan bliver jeg en aktiv/engageret medborger? - er det nok at vælge til valg?
MÅL:
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Viden om staten, Folketinget, demokrati som styreform, partier, magtens tredeling, valg til
Folketing og kommune.
Give forståelse for vigtigheden af et engagement som samfundsborger.
INDHOLD:
Undervisning om de demokratiske processer. Forskellige valgsystemer. Undersøgelser om
partiernes program, ligheder og forskelle.
Møde med politikere, gerne ungdomspolitiker.
Tur til Folketinget og København. Planlægning af fotobyrundtur.
Kulturoplevelse.
FORM:
Gruppeundersøgelser. Kontakt med institutioner. Lave aftaler. Gæstelærere, demokratispil,
kildearbejde og kritik. Debat. Ekskursion.
PRODUKTET:
Deltagelse i en politisk debat. Et møde med ungdomspolitikere. Et digitalt politisk rollespil.
EVALUERING:
Karakteren bliver givet på baggrund af engagementet og den viden, ugerne har givet.
KOMPETENCER:
Tage stilling til partier og partiprogrammer. Kunne/ ville deltage i kommende valg. Turde have
holdninger og give udtryk for dem. Se vigtigheden af aktiv deltagelse i samfundet.

17. Årsopgaven
AUX ÅRSOPGAVE – gymnasialuddannelse.
Formålet med AUX årsopgaven er, at eleven viser, at han/hun kan arbejde selvstændigt med en
skriftlig opgave, hvor der arbejdes med materiale, der ligger ud over det, der er gennemgået i
undervisningen.
Rammer for AUX årsopgave:
• Opgaven er individuel dvs. at man ikke kan skrive den i grupper.
• Opgavens tema tager udgangspunkt i 2 studieretningsfag på den kommende
ungdomsuddannelse.
• Eleven vælger område for opgaven i samråd med vejlederen. Der må ikke genbruges
tidligere opgaver.
• Opgaven skal hovedsagelig skrives på dansk.
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•
•
•
•
•

Opgaven må meget gerne indeholde kreative/praktiske elementer.
Problemformuleringen udarbejdes i samarbejde med vejlederen.
En opgave skal fylde mellem 2000 og 4500 ord ekskl. forside, indholdsfortegnelse,
litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende.
I opgaveugen har eleven mulighed for at stille vejlederen spørgsmål, der har
betydning for arbejdet med opgaven.
Karakteren fastsættes af den eksterne censor og vejlederen ud fra det faglige niveau i
den skriftlige del af opgaven og fremlæggelsen. Begge dele af opgaven vægtes lige
højt.

Bedømmelse af den skriftlige opgave:
Når den eksterne censor og vejlederen skal fastsætte en karakter, gør de det ud fra det faglige
niveau i opgaven. Derudover vurderes:
• om den stillede opgave er besvaret ud fra de ovenstående formulerede krav.
• om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens
omfang og kvalitet.
• om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen.
• om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt
dybtgående.
• om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang.
• om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation.
• om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er fyldestgørende.
• om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen.
• om citater er tydeligt angivet.
• om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. I det
lægger også, at eleven selv har formuleret opgaven og ikke kopieret fra nettet.
Bedømmelse af den mundtlige del af AUX årsopgaven tager udgangspunkt i:
• at eleven gør rede for centrale dele af sin opgave.
• at eleven kan argumentere klart og fagligt for sine synspunkter.
• at eleven kan dokumentere gennem kildehenvisninger.
• at eleven kan disponere tiden.
• at eleven formår at formidle sit budskab på en varieret og kreativ måde.
• at eleven er velforberedt og viser overblik og selvstændighed.

AUX ÅRSOPGAVE - erhvervsuddannelse
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Formålet med AUX årsopgaven er, at eleven viser, at han/hun kan arbejde selvstændigt
med en opgave, hvor eleven fordyber sig i stof, der tager udgangspunkt i fremtidige
jobønsker, og desuden også ligger ud over det, der er gennemgået i undervisningen.
• Opgaven er individuel, dvs. at man ikke kan skrive den i grupper.
• Det er en naturlig udvikling af OSO-opgaven, hvor eleven i en uges relevant
erhvervspraktik i forhold til ønskede erhvervsuddannelse.
• Eleven har på forhånd identificeret et fordybningsområde, som vil være i fokus.
• Med udgangspunkt i fordybningsområdet formulerer eleven nogle få spørgsmål, som
han/hun koncentrerer sig om at få besvaret i løbet af praktik ugen.
• Eleven har på forhånd mulighed for at besøge praktikstedet, for at se stedet, aftale
arbejdstider og for at blive klar over mulige fordybningsområder.
• Eleven indsamler dokumentation i form af billed- og videomateriale, samt interview
fra praktikken.
• Der udarbejdes en disposition, som daner grundlag for den mundtlige prøve.
• Hvis det er muligt deltager en repræsentant fra praktikstedet til den mundtlige
prøve.
• Karakteren udarbejdes på baggrund af praktik, disposition og den mundtlige fremlæggelse.

18. Valgfag
Mandag 9.05-10.05
Svømme træning
Svømmetræning er for dig som både kan og gerne vil lære at svømme. Vi skal træne både
kondition, udholdenhed og teknik i de almindelige svømmearter, - crawl, rygcrawl, bryst, og
butterfly. Du behøver ikke være konkurrencesvømmer, men det er en fordel, hvis du kan lide
at svømme og har lysten til at træne. Der vil i efteråret være mulighed for at komme med på
svømmetur til Miami, hvor vi skal opleve en masse forskellige ting samt træne med andre
klubber/svømmere. Der vil i løbet af året blive arrangeret to stævner, som man som
svømmer skal deltage i.
Svømme træning er min. 1 time om ugen og med mulighed for op til 4 gange. Faget vælges
for et halvt år ad gangen.
Yoga
Vi arbejder med forskellige former for yogaøvelser, der kan give energi til krop og sind, samt
styrke og smidiggøre din krop. Her er der tid til at mærke efter, hvad de forskellige
yogaøvelserne gør for din krop og hvordan du forbinder bevægelser og åndedræt i et
flydende flow.
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Formålet med faget er gennem yogaen at arbejde bevidst med koncentration, styrke,
smidighed og åndedrætsøvelser, samt træne dine evner til at mærke, hvad der er godt for
dig og for din krop.
Yoga er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Mindfulness
Er du interesseret i mental wellnes?
Er du modig og nysgerrig?
Så̊ er dette valgfaget for dig!
Du vil opnå̊ en større personlig indsigt ved at meditere, visualisere, tage imod udfordringer
og reflektere. I løbet af timerne vil du blive præsenteret for redskaber til at kunne
værdsætte nuet og parkere udfordringer.
Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe.
Mindfulness er fra 1 timer om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
FORTNITE/League of Legends (LoL)
Er du til strategispil, og kan du se dig selv i et fællesskab, hvor du har dit ansvar for succes?
Så̊ har du her en mulighed for dette. FORTNITE og LoL er et spil. Der kan spilles af alle, lige
meget hvor stor erfaring du har. Vi vil prøve at sammensætte nogle hold, der passer til den
enkelte. Så̊ hvis du er nybegynder, øvet eller ekspert!
FORTNITE/LoL er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Badminton
Badminton som valgfag er for alle dem, der synes at badminton er et fedt og hyggeligt spil,
hvad enten man er nybegynder eller man har spillet det mere jævnligt.
I skal i timerne gerne komme til at se badminton som et sjovt og udfordrende spil, hvor der
er mulighed for udvikling og dygtiggørelse for jer hver især.
Vi vil arbejde med forskellige tekniske og taktiske elementer ved spillet, og gennem en
masse småspil vil I komme til at spille rigtig meget. Selvfølgelig vil der også̊ være tid til at
spille det ”rigtige” spil og spille egentlige kampe mod hinanden.
Det tilstræbes at badmintontimerne bliver nogle hyggelige timer med høj aktivitet, sved på
panden og et smil på læben.
Badminton er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Tøsefnidder
Dette er valgfaget KUN for piger.
Få et pusterum i en travl hverdag og hyg dig sammen med andre piger. Du kommer til at
lave en god blanding af tøseting. Du vil bl.a. komme til at hygge dig med at lave nogle
kreative ting til skolen som f.eks. græskar. Du vil derudover komme til at få massage, lidt
øvelser til numser og lår, bage pandekager osv. Men ellers bare hygge dig en masse.
Tøsefnidder er en time om ugen og faget vælges for et halvt år ad gangen.
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Tons og tummel
Tons og tummel er meget simpel, for hver gang du har tons og tummel skal 2 ud af 3 krav
være opfyldt før det er tons og tummel.
1. Du skal blive beskidt
2. Du skal have blå mærker
3. Du skal have grinet
de tons og tummel lege der vil danne udgangspunkt er gamle lege, og lege hvor man
skal fysiske med hinanden.
Formålet vil være at sætte den gode kamp i centrum, sætte ord på hvad der var sjovt ved at
legen og finde ens og andres grænser.
Obs
Det anbefales, at hvis man vælger tons og tummel, at man har noget gammelt idrætstøj der
må gå i stykker eller at man køber noget i genbrug.
Tons og tummel er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Musik - øvede
Formålet med faget er at give dig en forståelse af musik gennem sammenspil. Du skal
arbejde med og dygtiggøre dig på dit instrument, men også i at spille sammen med andre.
Derudover kommer du til at arbejde med grundlæggende musikforståelse.
Er du super dygtig til at spille trommer, eller kan du trygge den fedeste guitarsolo af? Var det
dig, der skulle have vundet X-Factor, eller synes du bare det er fedt at spille sammen med
andre? Hvis noget af dette passer på dig, skal du vælge musik.
Vi kommer primært til at arbejde med sammenspil og grundlæggende musikteori.
Musik øvede er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.

Mandag 15.10-16.10
Spring piger
Er du en pige, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med gymnastik og spring? - Så̊ skal du
selvfølgelig vælge pigespring som valgfag. Vi skal hoppe, snurre, rulle, trille, flyve, skrue, og
hvad luften og tyngdekraften ellers giver lov til. Hvis du ikke kender begreber som salto, flikflak, kraftspring og skrue, så̊ kommer du helt sikkert til det. Så̊ vælg pigespring, hvis du ikke
er bange for en udfordring og godt kan lide at prøve grænser af.
Spring piger er 1,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Dykning

Maldiverne

I dette valgfag får du et PADI-certifikat. Faget består af 3 dele. En praktisk del, hvor vi øver
dykning i skolens svømmehal. En teoridel, hvor teorien bliver gennemgået og afsluttes med
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en “multipli choice” test. Sidste del af faget er dykning i havet omkring Thulusdhoo,
Maldiverne. Turen varer 10 dage og ligger enten i december eller april.

Syd Afrika

I dette valgfag får du et PADI-certifikat. Faget består af 3 dele. En praktisk del, hvor vi øver
dykning i skolens svømmehal. En teoridel, hvor teorien bliver gennemgået og afsluttes med
en “multipli choice” test. Sidste del af faget er dykning i havet omkring Umkomaas, Syd
Afrika, samt en safari tur i Hluhluwe national park. Turen varer 10 dage og ligger enten i
december eller april.
Læs mere på www.padi.com.
Dykning er 2,5 timer om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Alle elever, der vælger dykning som 1. prioritet, vil blive tilbudt en plads på et af holdene.
Fitness
I valgfaget fitness skal du lave en masse forskellige former for styrketræning. Du får viden
om, hvad de forskellige muskler hedder, samt hvordan du skal læse et
styrketræningsprogram. Alle, som dyrker idræt, kan have fordel af at supplere deres
primære træning med noget styrketræning.
Du vil undervejs i forløbet få mulighed for at lave dit eget styrkeprogram, men det er også
helt OK bare at bruge dem, der bliver udleveret.
Du skal helt sikkert vælge det her valgfag, hvis du kan lide at få sved på panden og give den
gas.
Fitness 1 er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Friluftsliv
Kan du lide at være ude i den danske natur? Synes du, at det er fedt at prøve nye
udfordringer? Er du ikke bange for at fare vild, kan du lide at din mad har en røget smag og
teambuilding er det fedeste? Så skal du vælge friluftsliv.
AUs friluftsliv, vil være en blanding af basis-friluftsliv, adventure -race, orientering,
udekøkken og samarbejde.
Formålet er, at eleverne gennem praktiske erfaringer og oplevelser opøver færdigheder i og
bliver i stand til at anvende naturen som grundlag for friluftslivets aktiviteter. Vores mantra
vil være at vi skal gøre det svære med et smil. Desuden kan elever være med til at præge den
fremtidige AUs friluftsliv- profil.
Friluftsliv er 2,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Podcast og Krea
Podcast og Krea er valgfaget, hvor du får lov til at fordybe dig i kreativitet til en lækker
podcast for lytte lapperne. Vi vil arbejde med forskellige kreative aktiviteter bl.a brodering,
sy, hækle, strikke, lege med perle og meget andet. I valgfaget vil der være plads til at komme
med ideer til kreativiteterne og podcastsne, det vigtigste er at alle kan være med, og at man
kan udvikle ens kreative evner og ideer. Der vil være bundne opgaver, men her vil der være
plads til egne ideer og kreative evner, så du kan skabe dit helt eget.
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Så hvis du ønsker et valgfag, hvor du bruger hænderne og hovedet på en anden måde, og
hvor hyggen samt gode snakke er højt på listen, så skal du vælge Podcast og Krea.
Podcast og krea er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
E-sport
Vælger du e-sport, vælger du det 2 gange om ugen. Vi arbejde med teori, teknik, strategi,
samarbejde på hold og det vil udvikle dig som spiller. Du vil træffe hurtigere og bedre
beslutninger, og sammen vil vi kunne nå rigtig langt. Som elev på skolen, bruger vi meget tid
på den fysiske træning i de obligatoriske gymnastiktimerne. Men for at blive en bedre spiller,
vil vi også bruge tid på fælles fysisk træning. For med fysiske træning styrker dine reflekser,
udholdenhed så du i længere tid vil kunne bevare overblikket i en hektisk kampsituation.
E-sport er to gange om ugen, med varighed på 2,5 time pr. gang. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.

Mandag kl.16.20 – 17.50
Fodbold drenge
Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodbolddrenge tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et
halvt år ad gangen.
Fodbold piger
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Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodboldpiger tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.
Spring drenge
Er du en dreng, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med gymnastik og spring? - Så̊ skal
du selvfølgelig vælge drengespring som valgfag. Vi skal hoppe, snurre, rulle, trille, flyve,
skrue, og hvad luften og tyngdekraften ellers giver lov til. Hvis du ikke kender begreber som
salto, flik- flak, kraftspring og skrue, så̊ kommer du helt sikkert til det. Så̊ vælg drengespring,
hvis du ikke er bange for en udfordring og at få sved på panden.
Spring drenge er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Dykning

Maldiverne – april 2020

I dette valgfag får du et PADI-certifikat. Faget består af 3 dele. En praktisk del, hvor vi øver
dykning i skolens svømmehal. En teoridel, hvor teorien bliver gennemgået og afsluttes med
en “multipli choice” test. Sidste del af faget er dykning i havet omkring Thulusdhoo,
Maldiverne. Turen varer 10 dage og ligger enten i december eller april.

Syd Afrika – december 2019

I dette valgfag får du et PADI-certifikat. Faget består af 3 dele. En praktisk del, hvor vi øver
dykning i skolens svømmehal. En teoridel, hvor teorien bliver gennemgået og afsluttes med
en “multipli choice” test. Sidste del af faget er dykning i havet omkring Umkomaas, Syd
Afrika, samt en safari tur i Hluhluwe national park. Turen varer 10 dage og ligger enten i
december eller april.
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Læs mere på www.padi.com.
Dykning er 2,5 timer om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Du skal vælge dykning som 1. prioritet, hvis du vil med ud og rejse. Udfyld valgfagsture,
om det er Sydafrika eller Maldiverne.
Cross/fit
Vil du gerne have en body ud over det sædvanlige og en kondi, der smækker Faxen væk, så
er det her valgfaget for dig.
Cross/fit er en blanding af den kendte cirkeltrænings form cross/fit, der styrker hele
kroppens funktion og cardio i form af for eksempel løb. Du vil blive presset både på det
styrkemæssige og konditionsmæssige plan.
Det bliver blod, sved og tårer, når vi arbejder på din core.
Cross/fit er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Rytmisk gymnastik - Grundteknik
Dette valgfag er til dig, som vil lære din krop at kende gennem gymnastikkens sprog. Du vil
lærer din egen krop at kende fra top til tå, hvor vi vil starte fra bunden med forskellige
grundteknikker og sekvenser med basis og gentagende øvelser. Der vil blive arbejdet med
kropskontrol og læren om dit bevægelsesmønster gennem rytme gymnastikkens mange
forskellige genre. Grundteknik er for alle der er klar på at tage udfordringen op og maks klar
på svedige timer - så kom glad og hyg og leg med mig.
Rytmisk gymnastik - Grundteknik er 1,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad
gangen.
Friluftsliv
Kan du lide at være ude i den danske natur? Synes du, at det er fedt at prøve nye
udfordringer? Er du ikke bange for at fare vild, kan du lide at din mad har en røget smag og
teambuilding er det fedeste? Så skal du vælge friluftsliv.
AUs friluftsliv, vil være en blanding af basis-friluftsliv, adventure -race, orientering,
udekøkken og samarbejde.
Formålet er, at eleverne gennem praktiske erfaringer og oplevelser opøver færdigheder i og
bliver i stand til at anvende naturen som grundlag for friluftslivets aktiviteter. Vores mantra
vil være at vi skal gøre det svære med et smil. Desuden kan elever være med til at præge den
fremtidige AUs friluftsliv- profil.
Friluftsliv er 2,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
E-sport
Vælger du e-sport, vælger du det 2 gange om ugen. Vi arbejde med teori, teknik, strategi,
samarbejde på hold og det vil udvikle dig som spiller. Du vil træffe hurtigere og bedre
beslutninger, og sammen vil vi kunne nå rigtig langt. Som elev på skolen, bruger vi meget tid
på den fysiske træning i de obligatoriske gymnastiktimerne. Men for at blive en bedre spiller,
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vil vi også bruge tid på fælles fysisk træning. For med fysiske træning styrker dine reflekser,
udholdenhed så du i længere tid vil kunne bevare overblikket i en hektisk kampsituation.
E-sport er to gange om ugen, med varighed på 2,5 time pr. gang. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.

Tirsdag 9.05-10.05
Svømme træning
Svømmetræning er for dig som både kan og gerne vil lære at svømme. Vi skal træne både
kondition, udholdenhed og teknik i de almindelige svømmearter, - crawl, rygcrawl, bryst, og
butterfly. Du behøver ikke være konkurrencesvømmer, men det er en fordel, hvis du kan lide
at svømme og har lysten til at træne. Der vil i efteråret være mulighed for at komme med på
svømmetur til Miami, hvor vi skal opleve en masse forskellige ting samt træne med andre
klubber/svømmere. Der vil i løbet af året blive arrangeret to stævner, som man som
svømmer skal deltage i.
Svømme træning er min. 1 time om ugen og med mulighed for op til 4 gange. Faget vælges
for et halvt år ad gangen.
Glas
I glas arbejder vi i vinduesglas med forskellige teknikker og former for dekoration, f.eks.
farver, perler og forskellige metaller.
Der vi er bundne opgaver, hvor alle arbejder ud fra samme oplæg, samt individuelle opgaver,
hvor du med udgangspunkt i egne ideer og praktiske færdigheder vælger, hvad du vil
arbejde med. Nogle af de bundne opgaver, vil i perioder blive brugt som udsmykning på
skolen.
Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at udvikle dine kreative ideer og
evner, og derved opleve glæden ved at skabe, samt opnå̊ praktiske færdigheder f.eks. at
skære glas, både efter lineal og på fri hånd, samt opøve evnen til at overskue sammenhæng
fra ideer til det færdige produkt, bl.a. valg af materialer, farver, teknikker og egen formåen.
Glas kan vælges 2 gange om ugen hver gang med 1 times varighed. Faget vælges for et
halvt år ad gangen.
Besøgsven
Kunne du tænke dig at gøre en stor forskel for et andet menneske, som har brug for en ven?
Du får godt samvær og nærvær med et andet menneske, som deler ud af sit livs historier.
Du tager på besøg på Agerskov friplejehjem, hvor du snakker med et ældre menneske. I kan
vælge at lave noget sammen, så som at går en tur, spille et spil eller bare hænge ud og
snakke om det, der sker i jeres liv.
Vær med til at bryde ensomheden for mennesker. Bliv besøgsven og spred glæde hos et
andet menneske.
Besøgsven er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
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Kom til koncert
Kunne du tænke dig at komme til koncert en gang i ugen? Hvis du interesserer dig for
musikken og historierne bag de store bands og sangere, så er dette valgfaget for dig. I
timerne kan du læne dig tilbage i sædet og lytte til en masse musik, spillet live på guitar/sang
af en lærer på skolen. Inden du hører sangene, får du noget baggrundsviden om netop
sangene, du skal høre. Baggrundsviden betyder, at du får nogle sjove/spændende historier
om sangeren/bandet og dele af deres historie. Du får historier om rock/pop bands i perioden
1960 og frem til i dag. Der er et nyt emne til hver time. Et emne kunne eksempelvis være ”De
største rocksange i 90´erne” eller ”De bedste musikvideoer gennem tiden”. Efter live
versionen ser du sangen på storskærm for at opleve originalversionen af nummeret.
Kom til koncert er en time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Spring fokus
Spring fokus er for dig, der brænder for at udvikle dig. I ’Spring fokus’ skal du have en masse
gå-på-mod og en nørdet tilgang til træningen. Det er ikke et krav at have gået til spring før,
bare du kommer med god energi og trangen til at blive bedre. Du får mulighed for at prøve
stationer og lave øvelser, der rammer lige netop dit niveau.
Her vil du hurtigt kunne se forbedringer og mærke, hvordan du virkelig kan se din
progression tydeligt. Med den rigtige træning, vil der ikke gå lang tid, før du laver flere
skruer og flere rotationer, end du tør drømme om.
’Spring fokus’ vil ligge i ét formiddagsmodul og et eftermiddagsmodul. Hvis du vælger ’spring
fokus’, så er du sikret to moduler med rigelig tid af til at nørde teknik og ’springe ud af røret’!
Spring fokus er 2,5 time om ugen, og det ligger fordelt over to valgfagsmoduler. Faget
vælges for et halvt år ad gangen.
Håndbold drenge
Formålet med undervisningen i håndbold er at vise, at håndbold er et spil, hvor der for den
enkelte elev er mulighed for personlig udvikling og dygtiggørelse.
Målet med håndbold er, at eleverne tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder på et
niveau, så̊ de er i stand til at få en god oplevelse med at spille håndbold. Det vil komme til
udtryk i både individuelle og holdøvelser. Den rutinerede håndboldspiller vil i disse øvelser få
et ekstra ansvar for, at øvelserne lykkes via deres forståelse for spillet og viden om god
opførsel på en håndboldbane.
Håndbold kan bidrage til skolens værdigrundlag ved, at det er et spil, hvor spillerne er
afhængige af hinanden og derved lærer, at der er brug for, at alle yder en indsats for at
spillet fungerer.
I den tekniske træning vil der fortrinsvis blive arbejdet med skud, forskellige
afleveringsformer, driblinger og forsvarsspil. Den taktiske træning foregår som spiltræning
med fokus på delelementer i kampsituationen. Der vil blive arbejdet i spil-lignende
situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de enkelte elementer skal bruges til. Her vil specielt
spilforståelsen blive styrket.
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Der vil blive lagt væk på at eleverne oplever, at håndbold er et fysisk spil, hvor der kommer
sved på panden og et smil på læben.
I løbet af valgperioden vil eleverne blive inddraget i undervisningen og vil til sidst blive
ansvarlige for planlæggelse, gennemførsel og evaluering af egen og andre elevers valg af
øvelse. Det vil med andre ord sige, at eleven bliver træneren på tidspunkter af året. Dette er
med til, at eleven får indflydelse på indholdet af undervisningen og derigennem bliver mere
motiveret. Hvis du er positivt indstillet på denne udfordring så̊ skal du vælge håndbold.
Vi deltager hvert år i DM for efterskoler, samt en efterskoleturnering vi kalder for Golden
League.
Håndbold drenge kan vælges 2 gange i ugen 1 time og 1,5 timer om ugen. Faget vælges for
et halvt år ad gangen.
Håndboldpiger
Formålet med undervisningen i håndbold er at vise, at håndbold er et spil, hvor der for den
enkelte elev er mulighed for personlig udvikling og dygtiggørelse.
Målet med håndbold er, at eleverne tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder på et
niveau, så̊ de er i stand til at få en god oplevelse med at spille håndbold. Det vil komme til
udtryk i både individuelle og holdøvelser. Den rutinerede håndboldspiller vil i disse øvelser få
et ekstra ansvar for, at øvelserne lykkes via deres forståelse for spillet og viden om god
opførsel på en håndboldbane.
Håndbold kan bidrage til skolens værdigrundlag ved, at det er et spil, hvor spillerne er
afhængige af hinanden og derved lærer, at der er brug for, at alle yder en indsats for at
spillet fungerer.
I den tekniske træning vil der fortrinsvis blive arbejdet med skud, forskellige
afleveringsformer, driblinger og forsvarsspil. Den taktiske træning foregår som spiltræning
med fokus på delelementer i kampsituationen. Der vil blive arbejdet i spil-lignende
situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de enkelte elementer skal bruges til. Her vil specielt
spilforståelsen blive styrket.
Der vil blive lagt væk på at eleverne oplever, at håndbold er et fysisk spil, hvor der kommer
sved på panden og et smil på læben.
I løbet af valgperioden vil eleverne blive inddraget i undervisningen og vil til sidst blive
ansvarlige for planlæggelse, gennemførsel og evaluering af egen og andre elevers valg af
øvelse. Det vil med andre ord sige, at eleven bliver træneren på tidspunkter af året. Dette er
med til, at eleven får indflydelse på indholdet af undervisningen og derigennem bliver mere
motiveret. Hvis du er positivt indstillet på denne udfordring så̊ skal du vælge håndbold.
Vi deltager hvert år i DM for efterskoler, samt en efterskoleturnering vi kalder for Golden
League.
Håndbold piger kan vælges 2 gange i ugen, 1 time og 1,5 timer om ugen. Faget vælges for
et halvt år ad gangen.
Fitness
I valgfaget fitness skal du lave en masse forskellige former for styrketræning. Du får viden
om, hvad de forskellige muskler hedder, samt hvordan du skal læse et
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styrketræningsprogram. Alle, som dyrker idræt, kan have fordel af at supplere deres
primære træning med noget styrketræning.
Du vil undervejs i forløbet få mulighed for at lave dit eget styrkeprogram, men det er også
helt OK bare at bruge dem, der bliver udleveret.
Du skal helt sikkert vælge det her valgfag, hvis du kan lide at få sved på panden og give den
gas.
Fitness 1 er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.

Tirsdag kl. 16.20-17.50
Fodbold drenge
Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodbolddrenge tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et
halvt år ad gangen.
Fodbold piger
Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
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Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodboldpiger tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.
Handmade
Et kreativ valgfag, hvor vi arbejder med forskellige tekstile materialer, f.eks. stof, garn, uld,
læder, og genbrugs materialer, som kan bruges til tøj til dig selv, tasker, puder og andet, der
kan hygge og pynte på dit værelse.
Vi arbejder med forskellige teknikker alt efter interesse, f.eks. syning på maskine, strik,
filtning og re-design.
Der vil være bundne opgaver, hvor alle arbejder ud fra det samme oplæg samt individuelle
opgaver, hvor du med udgangspunkt i dine ideer og praktiske færdigheder, selv kan vælger
hvad du vil arbejde med.
Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at udvikle dine kreative ideer og
evner, og derved opleve glæden ved at skabe noget, der kan bruges, samt opnå praktiske
færdigheder og overskue sammenhæng fra idé til det færdige produkt, gennem valg af
materialer, farver, teknik ud fra egen formåen.
Handmade er 1,5 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Banespring
Valgfaget banespring er for dem som vil udfordres og ikke er bange for at tage udfordringen
op. Vi vil lægge fokus på teknik og fart i de baglæns banespring. Der vil være mulighed for
udvikling både for begyndere og øvede.
Teknikken skal pudses af, så̊ en stor del af timerne kommer til at være delelementer fra de
baglæns spring bl.a. rondat (araberspring), whipbacks, flikflak, afsæt og slutspring. Vi kigger
på forskellige teknikker, og vi kommer til at snakke om springene, både fælles og individuelt.
Så̊ vil du være en dygtig banespringer, så̊ er “Banespring” helt sikkert valgfaget for dig.
Bane spring er 1,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Guitar for alle
Målsætningen er ganske enkelt den, at hver elev lærer at spille guitar- i første omgang til
husbehov, således at du bliver i stand til at synge og spille sange i andre sammenhænge.
Vejen dertil: Vi starter ud med at lære de tre første akkorder på en guitar, hvilket giver os
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mulighed for at spille et hav af sange, derefter sættes der flere akkorder på programmet
således at når undervisningen slutter, kan du alle akkorder på en guitar.
Guitar for alle er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Rytmisk gymnastik - udforsk din krop
Valgfaget er for dig der vil udfordre dig selv på nye måder gennem gymnastikken. Du skal
turde at udfordre og udvikle dine bevægelser så du kan skabe dit eget bevægelsesmønster.
Du kommer til at arbejde med din totalbevægelse og flow, hvilket betyder, hvordan man
sammensætter øvelser, så det ser flydende ud.
I dette valgfag er det en fordel at have kendskab til gymnastikkens verden, da du kommer til
at lege og udvikle de egenskaber du allerede har med i bagagen. Hvis du vil udfordres og
finde dit lækre flow, så er det her valgfaget for dig ;)
Rytmisk gymnastik – udforsk din krop 1,5 time om ugen og vælges for et halvt år ad
gangen.
Sorte fingre
Dette fag er for dig, som har hang til de 3 store: M´er: Metal, Motor og Mekanik.
Undervisningen spænder vidt på: Motor, teknikken heromkring, bearbejdning i metal, samt
sikkerheden bag det. Eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der i stor
udstrækning kan bruges i andre håndværksmæssige fag fremover. De knytter sig til
skabende og håndværksmæssig fremstilling, samt bliver i stand til at samarbejde i gruppen
over et helt år for at nå deres fælles mål: ”Fra ideer over planlægning til færdigt resultat”.
Krav: Sikkerhedssko, samt arbejdstøj hertil.
Max antal: 9 elever.
Sorte fingre 1 er 1,5 timer om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.

Onsdag kl.16.20 – 17.50
Svømme træning
Svømmetræning er for dig som både kan og gerne vil lære at svømme. Vi skal træne både
kondition, udholdenhed og teknik i de almindelige svømmearter, - crawl, rygcrawl, bryst, og
butterfly. Du behøver ikke være konkurrencesvømmer, men det er en fordel, hvis du kan lide
at svømme og har lysten til at træne. Der vil i efteråret være mulighed for at komme med på
svømmetur til Miami, hvor vi skal opleve en masse forskellige ting samt træne med andre
klubber/svømmere. Der vil i løbet af året blive arrangeret to stævner, som man som
svømmer skal deltage i.
Svømme træning er min. 1 time om ugen og med mulighed for op til 4 gange. Faget vælges
for et halvt år ad gangen.
Fodbold Special
Fodbold Special lægger mere vægt på den enkelte spiller udvikling og kvaliteter. Her vil der
hver onsdag være plads til, hvad lige præcis du kan blive bedre til på fodboldbanen. Det
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kunne eksempelvis være en bestemt sparketeknik, som der ville blive nørdet med. Det kan
også være at træne dit svage ben eller at træne dine hovedstød.
Fodbold Special er 1,5 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Glas
I glas arbejder vi i vinduesglas med forskellige teknikker og former for dekoration, f.eks.
farver, perler og forskellige metaller.
Der vi er bundne opgaver, hvor alle arbejder ud fra samme oplæg, samt individuelle opgaver,
hvor du med udgangspunkt i egne ideer og praktiske færdigheder vælger, hvad du vil
arbejde med. Nogle af de bundne opgaver, vil i perioder blive brugt som udsmykning på
skolen.
Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at udvikle dine kreative ideer og
evner, og derved opleve glæden ved at skabe, samt opnå̊ praktiske færdigheder f.eks. at
skære glas, både efter lineal og på fri hånd, samt opøve evnen til at overskue sammenhæng
fra ideer til det færdige produkt, bl.a. valg af materialer, farver, teknikker og egen formåen.
Glas kan vælges 2 gange om ugen hver gang med 1 times varighed. Faget vælges for et
halvt år ad gangen.
FIFA
I dette valgfag skal vi have afgjort hvem der er den ukronede champion i FIFA spillet på
PlayStation. Kampene vil foregå̊ på to storskærme med fuld knald på volumen. Vi kommer til
at spille mod hinanden både enkeltvis og i hold. Vi skal lære hinanden tricks og taktiske
variationer, samt snakke en masse fodbold. Vi spiller hver gang om den eftertragtede AUpokal. Hvis du kan tænke dig nogle sjove og hyggelige timer med andre som er helt vild med
fodbold, så̊ skal du vælge dette valgfag.
FIFA er en gang om ugen, men en varighed på 1,5 time. Faget vælges for et halvt år ad
gangen.
Spring fokus
Spring fokus er for dig, der brænder for at udvikle dig. I ’Spring fokus’ skal du have en masse
gå-på-mod og en nørdet tilgang til træningen. Det er ikke et krav at have gået til spring før,
bare du kommer med god energi og trangen til at blive bedre. Du får mulighed for at prøve
stationer og lave øvelser, der rammer lige netop dit niveau.
Her vil du hurtigt kunne se forbedringer og mærke, hvordan du virkelig kan se din
progression tydeligt. Med den rigtige træning, vil der ikke gå lang tid, før du laver flere
skruer og flere rotationer, end du tør drømme om.
’Spring fokus’ vil ligge i ét formiddagsmodul og et eftermiddagsmodul. Hvis du vælger ’spring
fokus’, så er du sikret to moduler med rigelig tid af til at nørde teknik og ’springe ud af røret’!
Spring fokus er 2,5 time om ugen, og det ligger fordelt over to valgfagsmoduler. Faget
vælges for et halvt år ad gangen.
DANS
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Valgfaget ”Dans” er for dig som elsker at få sved på panden, have højt humør og bevæge dig
i takt til musikken. Vi skal prøve kræfter med mange forskellige former for dans bl.a Hip-hop,
House, Girly og mange flere. Du vil udfordre dit bevægelsesmønster samt udtryk i arbejde
med grundteknikker, små dele, og hele sekvenser, hvor der vil være plads til den uperfekte
og rig mulighed for at slå sig løs.
Valgfaget er for alle, både drenge og piger, og uanset niveau. Kom med! Og få din swag on!
Dans 1,5 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.

Onsdag aften
Powertumbling – Hjælpeinstruktør
Dette valgfag er for dig som ønsker at lære fra dig. Onsdag aften tilbyder Agerskov
Ungdomsskole et Powertumbling hold for de lokale børn. Her vil du i samarbejde med
skolens instruktører, lære at sammensætte en hel træning bestående af b.la. opvarmning,
teknikstationer, og færdige banespring. Du vil også undervejs modtage de nødvendige
instruktioner således du kan lære at ”tage imod” springende gymnaster. Så har du en
gymnastikinstruktør gemt i maven, er dette valgfaget for dig.
Træningen er onsdag aften fra 18.30-20.00
Powertumbling – Deltager
Powertumbling er springgymnastikkens svar på formel 1. Powertumbling består af en række
sammensatte banespring så primært foregår baglæns. Hvis du ikke allerede kender til
powertumbling, vil du stifte bekendtskab med: araberspring, flik-flak, whipback,
baglænssalto og meget mere. Træningen vil være bygget op af en god opvarmning, en masse
lærerige teknikstationer, og til sidst de sammensatte spring. Hvis du på forhånd kan lave et
araberspring vil dette være en fordel, men ikke et krav. Denne valgfagsblok vil ligge onsdag
aften, og udover skolens elever, vil der også være unge mennesker udefra, som kan deltage i
træningen.
Træningen er onsdag aften fra 20.00-21.00

Torsdag 15.10 – 16.10
Svømme træning
Svømmetræning er for dig som både kan og gerne vil lære at svømme. Vi skal træne både
kondition, udholdenhed og teknik i de almindelige svømmearter, - crawl, rygcrawl, bryst, og
butterfly. Du behøver ikke være konkurrencesvømmer, men det er en fordel, hvis du kan lide
at svømme og har lysten til at træne. Der vil i efteråret være mulighed for at komme med på
svømmetur til Miami, hvor vi skal opleve en masse forskellige ting samt træne med andre
klubber/svømmere. Der vil i løbet af året blive arrangeret to stævner, som man som
svømmer skal deltage i.
Svømme træning er min. 1 time om ugen og med mulighed for op til 4 gange. Faget vælges
for et halvt år ad gangen.

63

Spring begynder
Dette er valgfaget er for dig, som aldrig har dyrket gymnastik eller spring før, men som er
klar på en udfordring. Timerne foregår selvfølgelig i vores fine springcenter, som giver dig de
bedste muligheder for dygtiggørelse og ikke mindst hurtig udvikling. Springene bygges op
helt fra bunden, så̊ alle kan med garanti være med. I timerne vil vi arbejde med både
trampolinspring og banespring. En typisk træning vil starte med en god opvarmning, hvor
smidighed- og styrketræning inddrages, så̊ kroppen er klar til at springe. Herefter skal der
selvfølgelig springes.
Hvis du har lyst til at lære, hvordan man laver salto med skruer, flik-flak, kraftspring og
måske dobbeltsalto er det her faget for dig! Hvis du yder en god indsats, kan vi love dig, at
resultaterne kommer indenfor et par måneder.
Spring begynder er 1 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Hakket makker
Hakket Makker er det svedigste valgfag for dig som brænder for at give den max smadder
med en zindzyg makker. Der vil være masser af sved på panden, syrende muskler,
motiverende stemning og kammerater der hepper og hjælper dig til dine mål. Det vil være
fysisk hård træning, som tager udgangspunkt i at du skal komme i bedre form, ved at vi skal
bruge hinanden og vores omgivelser som modstand. Du skal vælge Hakket Makker hvis du vil
være sikker på at have optur, er klar på at blive presset og bare vil se herre godt ud!
Hakket makker 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
Kreativ
Som navnet på valgfaget siger, så skal vi være kreative. Det er et valgfag hvor du kan prøve
kræfter med forskellige kreative opgaver og hvor du har mulighed for at fordybe dig i det. Vi
skal bl.a. arbejde med tryk, perler, stof, garn, maling, tusch og meget mere.
Der vil gennem valgfaget være bundne opgaver, hvor alle arbejder ud fra samme oplæg,
samt individuelle opgaver, hvor du med udgangspunkt i egne ideer og praktiske færdigheder
vælger, hvad du vil arbejde med.
Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at udvikle dine kreative ideer og
evner, og derved opleve glæden ved at skabe noget, der kan bruges, samt opnå praktiske
færdigheder og opøve evnen til at overskue sammenhæng fra idé til det færdige produkt,
gennem valg af materialer, farver og teknikker i sammenhæng med egen formåen.
Kreativ er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
E-sport
Vælger du e-sport, vælger du det 2 gange om ugen. Vi arbejde med teori, teknik, strategi,
samarbejde på hold og det vil udvikle dig som spiller. Du vil træffe hurtigere og bedre
beslutninger, og sammen vil vi kunne nå rigtig langt. Som elev på skolen, bruger vi meget tid
på den fysiske træning i de obligatoriske gymnastiktimerne. Men for at blive en bedre spiller,
vil vi også bruge tid på fælles fysisk træning. For med fysiske træning styrker dine reflekser,
udholdenhed så du i længere tid vil kunne bevare overblikket i en hektisk kampsituation.
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E-sport er to gange om ugen, med varighed på 2,5 time pr. gang. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.
MTB – Mountain Bike - begynder
MTB som valgfag er for dig der har lyst til at styrke dine fysiske og tekniske kompetencer på
en MTB. Træningen vil foregå på vores nyanlagte MTB bane og i skoven, hvor kun fantasien
sætter grænser for hvordan træningen kan foregå. Så hvis du kunne tænke dig nogle sjove
timer på cyklen, så skal du vælge dette valgfag.
Til dette valgfag er det at anbefale/(nødvendigt) at man har en MTB cykel – du kan også køre
på en almindelig cykel, men det bliver sjovere på en MTB.
MTB er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.
SoMe
YouTube er en populær webportal, hvor man frit kan dele sine videoklip. Brugere kan
uploade videoer, se, kommentere og like andres videoer. YouTube har eksisteret i mange år,
men nu har flere lavet sig en karriere igennem mediet, ved hele tiden at dele videoer fra
deres hverdag eller om et bestemt emne.
I SoMe, skal vi arbejde med blandt andet YouTube og Instagram hvor I får tekniske redskaber
til at lave nogle fede indslag. Vi skal blive klogere på hvilke virkemidler, der skaber positive
effekter, når man skal fange andres opmærksomhed. Vi skal arbejde med efterskolelivet som
omdrejningspunkt.
Så har du lyst til at finde din indre influencer, journalist og computernørd frem, så er ”SoMe”
- helt sikkert noget for dig.
Kan vælges en gang om ugen og vælges et halvt år ad gangen. Men du skal påregne at bruge
noget fritid på det.
SoMe er 1 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.

Torsdag 16.20 – 17.50
Fodbold drenge
Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
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grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodbolddrenge tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et
halvt år ad gangen.
Fodbold piger
Formålet med undervisning i fodbold er at vise fodbold som et spil, hvor der er mulighed for
både personlig og fælles udvikling og dygtiggørelse.
Målet er, at eleverne tilegner sig tekniske såvel som taktiske færdigheder, så̊ de er i stand til
at deltage i spillet og sammen få det til at fungere. De skal lære at de er afhængige af
hinanden og at det er vigtigt at alle yder en indsats.
I den tekniske træning vil der blive arbejdet med at træne de elementære spark, som
inderside-, yderside- og vristspark samt med boldbehandling og boldkontrol, herunder
tæmninger, driblinger, finter m.m.
Den taktiske træning vil være spiltræning med fokus på delelementer i kampsituationen,
som spilbarhed, bredde i spillet, opdækning, forskellige spilvarianter og spilsystemer m.m.
Der vil blive arbejdet i forskellige spillignende situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de
enkelte elementer skal bruges til. Dette foregår både individuelt og i grupper.
Legen med bolden og glæden ved fodboldspillet er vigtige elementer, som vil danne
grundlaget for træningen. Vi arbejder under begrebet fairplay og forsøger at få eleverne til
at arbejde sammen som et hold, hvor tonen er god.
Desuden vil der blive lagt vægt på at fodbold er et fysisk spil og vi skal selvfølgelig have sved
på panden.
Vi deltager i løbet af året i forskellige turneringer og stævner både udendørs og indendørs.
Fodboldpiger tilbydes op til 3 gange om ugen, hver gang 1,5 time. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.
E-sport
Vælger du e-sport, vælger du det 2 gange om ugen. Vi arbejde med teori, teknik, strategi,
samarbejde på hold og det vil udvikle dig som spiller. Du vil træffe hurtigere og bedre
beslutninger, og sammen vil vi kunne nå rigtig langt. Som elev på skolen, bruger vi meget tid
på den fysiske træning i de obligatoriske gymnastiktimerne. Men for at blive en bedre spiller,
vil vi også bruge tid på fælles fysisk træning. For med fysiske træning styrker dine reflekser,
udholdenhed så du i længere tid vil kunne bevare overblikket i en hektisk kampsituation.
E-sport er to gange om ugen, med varighed på 2,5 time pr. gang. Faget vælges for et halvt
år ad gangen.
Trampolin teknik
Valgfaget trampolin teknik er for både begyndere og øvede. Vi skal springe i både
stortrampolin og minitrampolin. Vi vil have fokus på kropspositioner, korrekt teknik, tilløb og
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spænding. Træningen vil blive målrettet imod dit niveau, så̊ der er mulighed for at øve alt
lige fra saltoer til dobbeltsaltoer med skruer. En typisk træning vil bestå̊ af en god
opvarmning efterfulgt af forskellige teknikstationer, hvor vi arbejder med delelementer af de
færdige spring. Afsluttende vil der være spring “ud af røret”. Så̊ vil du være en dygtig
trampolinspringer, så̊ er “Trampolin teknik” helt sikkert valgfaget for dig.
Trampolin teknik er 1,5 time om ugen. Faget vælges for et halvt år ad gangen.
Håndbold drenge
Formålet med undervisningen i håndbold er at vise, at håndbold er et spil, hvor der for den
enkelte elev er mulighed for personlig udvikling og dygtiggørelse.
Målet med håndbold er, at eleverne tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder på et
niveau, så̊ de er i stand til at få en god oplevelse med at spille håndbold. Det vil komme til
udtryk i både individuelle og holdøvelser. Den rutinerede håndboldspiller vil i disse øvelser få
et ekstra ansvar for, at øvelserne lykkes via deres forståelse for spillet og viden om god
opførsel på en håndboldbane.
Håndbold kan bidrage til skolens værdigrundlag ved, at det er et spil, hvor spillerne er
afhængige af hinanden og derved lærer, at der er brug for, at alle yder en indsats for at
spillet fungerer.
I den tekniske træning vil der fortrinsvis blive arbejdet med skud, forskellige
afleveringsformer, driblinger og forsvarsspil. Den taktiske træning foregår som spiltræning
med fokus på delelementer i kampsituationen. Der vil blive arbejdet i spil-lignende
situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de enkelte elementer skal bruges til. Her vil specielt
spilforståelsen blive styrket.
Der vil blive lagt væk på at eleverne oplever, at håndbold er et fysisk spil, hvor der kommer
sved på panden og et smil på læben.
I løbet af valgperioden vil eleverne blive inddraget i undervisningen og vil til sidst blive
ansvarlige for planlæggelse, gennemførsel og evaluering af egen og andre elevers valg af
øvelse. Det vil med andre ord sige, at eleven bliver træneren på tidspunkter af året. Dette er
med til, at eleven får indflydelse på indholdet af undervisningen og derigennem bliver mere
motiveret. Hvis du er positivt indstillet på denne udfordring så̊ skal du vælge håndbold.
Vi deltager hvert år i DM for efterskoler, samt en efterskoleturnering vi kalder for Golden
League.
Håndbold drenge kan vælges 2 gange i ugen 1 time og 1,5 timer om ugen. Faget vælges for
et halvt år ad gangen.
Håndboldpiger
Formålet med undervisningen i håndbold er at vise, at håndbold er et spil, hvor der for den
enkelte elev er mulighed for personlig udvikling og dygtiggørelse.
Målet med håndbold er, at eleverne tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder på et
niveau, så̊ de er i stand til at få en god oplevelse med at spille håndbold. Det vil komme til
udtryk i både individuelle og holdøvelser. Den rutinerede håndboldspiller vil i disse øvelser få
et ekstra ansvar for, at øvelserne lykkes via deres forståelse for spillet og viden om god
opførsel på en håndboldbane.
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Håndbold kan bidrage til skolens værdigrundlag ved, at det er et spil, hvor spillerne er
afhængige af hinanden og derved lærer, at der er brug for, at alle yder en indsats for at
spillet fungerer.
I den tekniske træning vil der fortrinsvis blive arbejdet med skud, forskellige
afleveringsformer, driblinger og forsvarsspil. Den taktiske træning foregår som spiltræning
med fokus på delelementer i kampsituationen. Der vil blive arbejdet i spil-lignende
situationer, så̊ eleverne kan se, hvad de enkelte elementer skal bruges til. Her vil specielt
spilforståelsen blive styrket.
Der vil blive lagt væk på at eleverne oplever, at håndbold er et fysisk spil, hvor der kommer
sved på panden og et smil på læben.
I løbet af valgperioden vil eleverne blive inddraget i undervisningen og vil til sidst blive
ansvarlige for planlæggelse, gennemførsel og evaluering af egen og andre elevers valg af
øvelse. Det vil med andre ord sige, at eleven bliver træneren på tidspunkter af året. Dette er
med til, at eleven får indflydelse på indholdet af undervisningen og derigennem bliver mere
motiveret. Hvis du er positivt indstillet på denne udfordring så̊ skal du vælge håndbold.
Vi deltager hvert år i DM for efterskoler, samt en efterskoleturnering vi kalder for Golden
League.
Håndbold piger kan vælges 2 gange i ugen, 1 time og 1,5 timer om ugen. Faget vælges for
et halvt år ad gangen.
MTB – Mountain Bike - øvede
MTB som valgfag er for dig der har lyst til at styrke dine fysiske og tekniske kompetencer på
en MTB. Træningen vil foregå på vores nyanlagte MTB bane og i skoven, hvor kun fantasien
sætter grænser for hvordan træningen kan foregå. Så hvis du kunne tænke dig nogle sjove
timer på cyklen, så skal du vælge dette valgfag.
Til dette valgfag er det at anbefale/(nødvendigt) at man har en MTB cykel – du kan også køre
på en almindelig cykel, men det bliver sjovere på en MTB.
MTB øvede er 1,5 time om ugen og vælges for et halvt år ad gangen.

20. Bilag
-

Årsplan
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Totalskema
Mandag HH, RC, LK

Tirsdag CN, MS, HHR,
LJ, LK

Onsdag KBJ, CB, LK

Torsdag KN, JG, NNN,
SLG, NNØ

Fredag SM, SHJ, CV

7.558.55

Ty 9 RC, CN
PF C

Eng 9 HH, CV
PF A

Ty 9 RC, CN
PF C

Naturfag 9 JG, KBJ
PF B

9.05 10.05

Svømme træning 1 CV,
JOG
Yoga KN
Mindfulness HH
LOL/Fortnite CB
Badminton NNN/LJ
Tøsefnidder JG Musik
øvede SHJ
Tons og
tummel KBJ

Sømme træning 2 JOG,
(MS)
Glas 1
KN Besøgsven HH
Kom til koncert SM
Spring fokus NNN,HHR
Håndbold pi 1 CN
Håndbold dr 1 CN
Fitness 2 CV

Mat 9 JG, CB
Leder

Naturfag 9 JG, KBJ
Id/sv AUX SLG, NNØ,
NNN, JOG

Da 9 CV, SM
PF D
8.50-9.45

10.05 10.25

Formiddags

Formiddags

Formiddags

Formiddags

Formiddags

forfriskning

forfriskning

forfriskning

forfriskning

forfriskning

10.25 11.25

Naturfag 9 JG, KBJ
PF B

Da 9 CV, SM
PF D

LM/Rengøring
10.25-11.45

Eng 9 HH, CV
PF A

MBS 9
PF C
10.05-11.00

11.35 12.35

Naturfag 9 JG, KBJ
PF B

Mat 9 JG, CB
Gym AUX SLG, NNØ,
HHR, NNN

K-gruppe 11.50-12.10

Gym 9 SLG, NNØ, HHR,
NNN
PF
A

MBS 9
PF C
11.00-11.55

12.35 13.20

Middag

Middag

Middag 12.10-12.55

Middag

Middag/rengøring
12.00-13.15

13.20
–
14.20

Mat 9 JG, CB
Leder

Gym 9 SLG, NNØ,
HHR, NNN
PF B

Da 9 CV, SM
PF D
12.55-13.50

Fællestime SHJ, LK, LH
13.20-13.50

Gym Fælles SLG, NNØ,
HHR, NNN
13.1514.15

14.25
–
14.55

Mat 9 JG, CB
Leder

Fællestime SHJ, LK, LH

Gym Fælles SLG, NNØ,
HHR, NNN 14.0014.55

Ty 9 RC, CN
Gym AUX SLG, NNØ,
HHR, NNN
13.55-14.55

Fællestime LK, LH
14.15-14.45

Da 9 CV, SM
PF D

7.558.50
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14.55
–
15.10

Eftermiddags
forfriskning

Spring piger NNN,
HHR, SLG
15.10
Dykning CB
Fitness 1 CV
–
Friluftsliv KBJ
16.10
Podcast og krea NNØ
eSport 1 KP

16.20
–
17.50

Fodbold dr 1 ELA, LI
Fodbold pi 1 RR, CL
Spring dr NNN,HHR
Dykning CB Crossfit
CV, SLG
Rytmisk
gymnastik
grundtekniske
færdigheder NNØ
Friluftsliv KBJ
eSport 1 KP

Eftermiddags
forfriskning

MBS 9
Leder

Eftermiddags
forfriskning

Eftermiddags
forfriskning

Eng 9 HH, CV
PF A

Svømme træning 4
JOG/MS
Spring begynder
NNN, HHR, SNM
Hakket makker NNØ,
SLG Kreativ CN
SoMe RC
eSport 2 KP
MTB begynder OB

Fodbold dr 2 ELA, LI
Fodbold pi 2 RR, CL
Svømme træning 3 CV
Handmade KN
Fodbold spcial træning
Banespring NNN, HHR,
ELA Glas 2 HH
NNØ, CK
Guitar
FIFA SM
for alle SHJ
Spring fokus NNN,HHR
Rytmisk gymnastik
Dans SLG, NNØ
udforsk din krop SLG
(Støtte LJ)
Sorte fingre RI

Fodbold dr 3 ELA, LI
Fodbold pi 3 RR, CL
Trampolin teknik HHR,
SLG, NNØ
Håndbold pi 2 CN
Håndbold dr 2 CN
eSport 2 KP
MTB øvede OB
(Musik beg MS)
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21. Godkendelse
I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006 § 17
stk.2 skal bestyrelsen for Agerskov Ungdomsskole hermed godkende planen for skolens
overordnede kursusvirksomhed og indholdsplanen for skoleåret 2019-2020.
Bestyrelsen på Agerskov Ungdomsskole har på bestyrelsesmødet den 13.06.2019 bemyndiget
skolens forstander til at godkende planen for skolens overordnede kursusvirksomhed og
indholdsplanen for skoleåret 2019-2020.

Agerskov Ungdomsskole, den 3/7 – 2019

__________________
Lars Kristensen
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