
 
 

 

Kære kommende AUX elev og forældre 
 

Så er vi klar til, at du skal vælge periodefag til næste skoleår. Vi har valgt, at du får materialet pr. mail og vi 

lægger det desuden på vores hjemmeside. Du skal foretage valget på det link du kan se i vejledningen. 

Alle elever skal i alt have 20 periodefag. Vi har besluttet, at nogle af de 20 periodefag er fastlagt med et 

minimum inden for de enkelte fag – det betyder, at du skal vælge mindst: 

Fag Antal 

Dansk 3 

Matematik 3 

Engelsk 3 

Tysk 2 

Fysik/kemi 2 

I alt 13 

 

Du bestemmer selv, hvilet niveau disse valg skal være på. 

De sidste 7 periodefag kan du så selv ”bestemme” over og sammensætte, alt efter hvad du har lyst til. 

Der er enkelte fag, der falder lidt uden for de andre, og det er: 

1. Støtte periodefag – i hver periode er der et støtte periode fag. Det er for elever, som har brug for 

ekstra faglig hjælp – hvis du vælger støtte periodefag, skal du kontakte os.  

2. Fag med et andet fagligt udgangspunkt end de 5 i skemaet ovenover – historie, samfundsfag mv. 

Disse fag kan vælges af alle. 

Du skal inden for hvert valg vælge en 1. prioritet og en 2. prioritet – se hvordan du gør i den vedhæftede 

vejledning. Vi vil bestræbe os på, at du får dine 1.prioriteter, men vi vil også prøve at gøre holdene næsten 

lige store.  

Der er medsendt en uddybende orientering og hvis du/I har brug for yderligere vejledning skal I sende en 

mail til: lh@agerskovungdomsskole.dk – så ringer vi jer op – hav gerne dine karakterer fra 9. klasse klar 

når vi ringer. Vi skal have dit valg senest mandag den 22/6.  

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Lars Hygum 

Agerskov Ungdomsskole 

mailto:lh@agerskovungdomsskole.dk

