
AUX
INFO



Mål
Agerskov Ungdomsskole har en 10. årgang 

- AUX, hvor der er muligheder for at 
sammensætte et forløb, der tager 
udgangspunkt i:

o Egne styrker, faglig styrkelse
o Fleksibilitet
o Studieretning
o Niveau
o Øget motivation via stor valgfrihed



Opbygning - Året er opdelt i 3 perioder: 

1)Periodefag
 5 perioder af 4-5 uger
 De enkelte fag er repræsenteret i hver periode 

via afgrænsede forløb
 Eleven vælger sine egne periodefag 

(studieretning)
 Der er udarbejdet et minimum antal 

periodefag for hvert fag, der styres sammen 
med k-lærer og forældre

 Hvert forløb afsluttes med en bedømmelse og 
en karakter



2) AUX – uger
3 forløb af 2 uger
Opgave, der tager udgangspunkt i en 

fordybelse af et overordnet fastlagt emne
Projektorienteret
Forskellige afleverings former – synopse –

fremlæggelser osv.



3) Årsopgave
En individuel opgave
 Tager udgangspunkt i valg af 

ungdomsuddannelse
Afsluttes med mundtlig prøve med ekstern 

censor



Kompetencer
Større bevidsthed om egne muligheder og 

begrænsninger
Faglig fleksibilitet
Afklaring om studieretning
Styrkelse af projektorienterede 

arbejdsformer
Behandling af åbne- og lukkede opgaver
Selvstændighed og samarbejde
Styrkelse af personlig identitet



AUX
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

7.55-8.55 Periodefag C Periodefag A Periodefag C Periodefag B Periodefag D         
7.55-8.50

9.05 -10.05 Valgfag Valgfag "leder" Idræt/svømning Periodefag D         
8.50-9.45

10.05 - 10.25
Formiddags Formiddags Formiddags Formiddags Formiddags

forfriskning forfriskning forfriskning forfriskning forfriskning

10.25 - 11.25 Periodefag B Periodefag D Rengøring+ tjek 
10.25-11.45 Periodefag A Periodefag C          

10.05-11.00

11.35 -12.35 Periodefag B Gymnastik K-gruppe 11.50-
12.10 Periodefag A Periodefag 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 "leder" Periodefag B Periodefag D 
12.55-13.50

Fællestime 13.20-
13.50

13.15-14.15 Fælles 
Gymnastik

14.25 – 14.55 "leder" Fællestime Fælles gymnastik 
14.00-14.55

Gymnastik 13.55-
14.55

14.15-14.45 
Fællestime

14.55 – 15.10 Eftermiddags 
forfriskning

Eftermiddags 
forfriskning

Eftermiddags 
forfriskning

Eftermiddags 
forfriskning

15.10 – 16.10 Valgfag "leder" Periodefag A Valgfag

16.20 – 17.50 Valgfag 1,5 Valgfag 1.5 Valgfag 1,5 Valgfag 1,5



Periodefag - Valg
For at hver enkelt elev kan få det største 

faglige udbytte, har vi valgt at inddele 
periodefagene i 3 niveauer: 1, 2, 3. 

Hver elev kommer derved til at være på 
hold, der matcher deres faglige interesse, 
kunnen og formåen.



Periodefag - Niveaudeling
 Alle niveauer forbereder til ungdomsuddannelserne. 
 Niveau 1 er for fagligt dygtige elever og er umiddelbart tænkt til elever 

der fortsætter på gymnasiale uddannelser. En rettesnor kan være 
karaktererne 7-12 i det enkelte fag i 9. klasse.

 Niveau 2 er for middel dygtige elever, der enten påtænker en gymnasial 
uddannelse eller vil i gang med en erhvervsuddannelse efter AUX. 
Karakterer i 9. klasse 4-7 i det enkelte fag.

 Niveau 3 er for elever der syntes det boglige er svært, og som påtænker 
en erhvervsuddannelse som den videre uddannelse. I særlige tilfælde 
kan det også være adgangsgivende til gymnasiale uddannelser.

 Man kan vælge forskelligt niveau i forskellige fag, f.eks. kan et valg være 
dansk på niveau 1 og matematik på niveau 3.

 Man kan også vælge forskelligt niveau inden for samme fag, hvis der et 
emne/område, som man har svært ved, f.eks. geometri på niveau 1 og 
ligninger på niveau 3.



Periodefag - Karaktergivning
Vores faglige udgangspunkt er folkeskolens 

fællesmål – slutmål for 10. klasse. Der gives 
karakter efter 7-trins skalaen, der er fælles for alle 
niveauer. Der findes altså ikke forskellige kriterier 
for karaktergivning på de forskellige niveauer.



Valg af fag



Beskrivelse af fag



Årsopgave
Formålet med AUX årsopgaven er, at eleven viser, at 
han/hun kan arbejde selvstændigt med en opgave, 
hvor der arbejdes med materiale, der ligger ud over 
det, der er gennemgået i undervisningen.

Der er to typer årsopgave:

1. En årsopgave for elever der skal gå på en 
gymnasial uddannelse.
2. En årsopgave for elever, der skal gå på en 
erhvervsrettet uddannelse.



Afgangssbevis



Overgang til Ungdomsuddannelse

Når du skal videre på en ungdomsuddannelse, er
det dine 9. klasses karakterer du søger ind på –
det vil sige, at hvis du har opfyldt 
optagelseskravene til din ungdomsuddannelse i 
9.klasse og vi erklærer dig uddannelsesparat 
efter AUX, så kommer du ind.



AUX i forhold til optagelseskriterierne

Vi har valgt at lave en anderledes 
10.klasse – AUX – som vi mener er bedre 
end den ”almindelige” 10.klasse. I vores 
koncept har vi fravalgt 10.klasses prøverne, 
fordi vi mener de styrer for meget i forhold 
til det indhold vi gerne vil have.
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