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1. Indholdsplanens sammenhæng med e5erskolens 
hovedsigte: 

I indholdsplanen beskriver vi, hvordan vi ved undervisning og samvær, vil opfylde 
e5erskolens hovedsigte; livsoplysning, folkelig oplysning og demokra=sk dannelse. De 3 
begreber tolkes således: 
Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problems=llinger. 
Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradi=on for de frie skoler og 
vedrører de store spørgsmål i =lværelsen. 
Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet =l det 
individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles 2 sider af samme sag og 
hinandens forudsætning. 
Demokra3sk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører 
frem mod demokra=. Det markerer, at det er de frie kostskolers opgave at danne sine elever 
=l engagerede medborgere med lyst og evne =l at være ak=ve i et demokra=sk samfund. 
Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for 
medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed kursets =lreTelæggelse. 

2. Skolens formål i henhold =l vedtægterne. 

Agerskov Ungdomsskoles formål: 
Med udgangspunkt i et grundtvigsk livs- og menneskesyn er det Agerskov 
Ungdomsskoles formål, at bidrage =l elevernes almene og alsidige dannelse. 
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19. Bilag 68 ...................................................................................................................................
20. Godkendelse 69......................................................................................................................
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Skolens opgave er derfor at skabe muligheder for elevernes =legnelse af viden og erfaringer, 
der medvirker =l den enkelte elevs hele personlige udvikling.  
Agerskov Ungdomsskoles undervisning og samvær skal medvirke =l, at eleverne får kendskab 
og =llid =l egne muligheder og forståelse for forpligtende fællesskaber.  
Skolen lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og mod =l kri=sk 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 værdsæTer vi derfor: 
• at det enkelte menneske udvikler sig i ansvarlig og forpligtende samvær med andre 
• at alle mennesker har både evne, ret og pligt =l at bidrage =l udviklingen af 

fællesskaber 
• at hele skolens daglige omgang er præget af respekt for det enkelte menneskes frihed 

og ansvarlighed samt =llid =l evnen og viljen =l 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 vig=gt, 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 =l det niveau, 
vedkommende har. Det forsøger vi at gøre ved at være tæt på den enkelte elev, bl.a. ved at 
hver elev er =lknyTet en kontaktgruppe og ved at personale/elev forholdet er åbent og 
=llidsfuldt.  
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 vig=g for, at helheden 
kommer =l at fungere godt. 

Skolens formål søger vi at nå gennem fællesoplevelser, debat og samtale (vekselvirkning), 
fortælling og sang, og ved elevernes prak=ske, musiske og krea=ve udfoldelser i de forskellige 
fag.  
Udviklingen i samfundet iagTages og diskuteres, så eleverne er forberedte på livet e5er 
skoleopholdet.  
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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 frem=dsmuligheder, som de kan få i den offentlige skole. For 9. 
klasse anser vi det for rimeligt at =lbyde prøver i henhold =l folkeskolens afsluTende prøver. 
Imidler=d 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 e5erskolehverdag brydes mindst muligt. 
Der gives prøvemulighed i følgende fag i 9.klasse: Dansk, Matema=k, 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, dyg=ggøre sig ud 
fra sit faglige standpunkt. 
Eleven kan vælge periodefag, der ligger i tråd med de ønsker man har e5er 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 udbyTe, 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, skolevejleder, 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

Matema=k 3

Engelsk 3

Tysk 2

Fysik 2
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De sidste 7 periodefag kan eleven selv bestemme over og sammensæTe e5er 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 dri5. 
Køkken: 1 køkkenleder Mona Oksen og 2 køkkenassistenter: Heidi H. Lorentzen og Camilla 
Rasmussen som er på fuld =d. Køkkenpersonalet har det overordnede ansvar for, sammen 
med eleverne, at frems=lle maden. 
Pedelafdelingen: 1 pedel Erik Andersen og 2 hjælpepedeller: 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 prak=ske valgfag og lidt =lsyn. 
Svømmehallen: 1 bademester Jens OTo 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 elevadministra=on.  
Lærere: Helle Hansen, Karen Nygaard, Carsten Boel, Lone Jeggesen Lysemose, Søren Mink, 
MeTe Schøning, JyTe Gjelstrup Clausen, Camilla Vonge, Runa Carstens, Simon Johnsen, 
Mikkel Vang Steffensen, Sara Hansen, Kris=an Brodersen Jensen, Chris=n Nissen, Sofie Frish 
Møller Andersen, Mads Hamborg Pedersen, Kathrine Ipsen, Sidsel Kubsch og Daniel 
MacMeeking.  
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 fuld=dsansaTe også =melærere: Christoffer Christensen, Emil Larsen, Rikke 
Ryvang, Jonathan Jørgensen, Frank Olesen, Jakob Wiborg, Lars Peter Hoffmann, Lars Van 
ITersum, Nikolaj Ibsen, Patrick Vestergaard, Jacob Carstensen, Laurits Krogh, Peter Stampe og 
Steffen Spanger.      
       
  

4. Skolens elevgruppe 

I skoleåret 2021/22 er der 168 elever fordelt på 82 piger og 86 drenge. 
Skolen har 2 9. klasser med i alt 40 elever og 128 elever i AUX årgangen. 

I alt 13

6



De fleste elever har hjemmeadresse i Region Syd.  
Af skolens 168 elever er der 16 2. årselever. 

Drengene er indlogeret på Øverst, Nederst og Vesoløjen og pigerne er indlogeret på Gammel 
gang, Ny gang og Lo5et.  
Agerskov Ungdomsskole har plads =l 168 elever. Eleverne byTer 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 46, brobygning, OSO-uge, 
skiturlejrskole, gymnas=ktræning, skr. prøveuge, 2 mundtlige prøveuger og en slutuge. 
Desuden bliver der =lbudt en dykkertur, en svømmetur og en fodboldtur, som eleverne har 
mulighed for at =lvælge (Se under valgfag).  

Basis uge: 
Er en periode på en halv uge. Uge 32 (Fra søndag den 8. august), hvor eleverne skal lære sig 
selv, deres nye kammerater og skolen at kende gennem forskellige ”ryste sammen” 
ak=viteter på og omkring skolen. I dagsprogrammet vil der være lagt ak=viteter ind fra 
morgen =l a5en, kun aprudt af mindre pauser så eleverne også får mulighed for at kunne 
bearbejde alle de nye indtryk. Eleverne vil også i et vist omfang snuse =l den almindelige 
undervisning i løbet af basisugen. 
Den almindelige undervisning starter fredag d. 13/8. Der er en 2 dages overnatningstur i 
kontaktholdene den 26/8 =l den 27/8.  

Udenlandsture i uge 45 
I uge 45 skal eleverne på udenlandstur – de vælger mellem 4 des=na=oner:  
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 aTrak=v ved at give forskellige oplevelser som elev på Agerskov 

Ungdomsskole. 
- Vi vil sæTe omverdenen i sammenhæng med skolen og fagene. 
- Vores s=kord (formål) i forbindelse med turene. 

FORMÅL: (lære om, lære fra, lære sammen) 
- Kultur, udd.- og skolesystemer i andre lande evt. skolepartnere, det interna=onale 

rum,   
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- Udveksling, face to face, mødes i et ”fagligt” rum eks. Skole el. sport… interkulturelle 
rum 

- Oplevelse, events, læring på kanten, 

Undervejs på turen vil eleverne i løbet af dagene blive præsenteret for kulturelle oplevelser, 
udveksling med lokale, indsigt i des=na=onens særligheder og andet. Alt deTe bliver 
faciliteret af de lærere der er med på turen og i samarbejde med lokale guider/
samarbejdspartnere.  

Terminsprøve/brobygning:        
I uge 48 er alle AUXere i obligatorisk brobygning, som planlægges af skolevejlederne.  
I uge 46+47+49 har 9. klasse terminsprøver og forskellige fagdage, hvor eleverne skal fordybe 
sig i de enkelte fag.  

OSO – Obligatoriske Selvvalgte Opgave 
I uge 46+47 skal alle AUXére udforme en opgave, der tager afsæt i deres uddannelsesplan. 
Der fremlægges onsdag den 24/11 for forældre. 
  
Skitur lejrskole:     
Hele elevholdet + de fleste lærere drager i uge 3 2022 på ski-lejrskole i Norge, Hemsedal. Vi 
skal bo i hyTer, hvor eleverne vil være ansvarlige for at få det sociale =l at fungere med 
hensyn =l madlavning, oprydning m.m. Der vil være en lærer knyTet =l hver lejlighed, som vil 
hjælpe eleverne med at planlægge. Læreren vil dagligt =lse eleverne.       
Dagene vil primært bruges på at gøre eleverne fortrolige med alpin skisport med 
undervisning på hold både formiddag og e5ermiddag. Undervisningen vil være planlagt som 
niveaudelt undervisning. Mange elever nybegyndere og deTe tages der højde for i forhold =l 
holdstørrelse og lærerbemanding. Der er sam=dig taget højde for at nogle elever lærer 
hur=gere end andre og der er derfor fleksible holdsammensætninger som ændres i løbet af 
ugen. Derudover =lbyder lærere også obligatoriske ture med forskelligt fokus som eleverne 
melder sig på.   

GymnasOkdage:  
I uge 8 er der gymnas=ktræning mandag, =rsdag, onsdag og torsdag. Eleverne vil i løbet af 
ugen have undervisning i gymnas=k både formiddag og e5ermiddag. Der arbejdes hen imod 
at få færdiggjort opvisningsprogrammet. Der vil typisk være gymnas=k hele formiddagen fra 
kl. 8-12.30 og så en længere middagspause. Træningen fortsæTer så typisk fra 15-18. Det er 
skolens faste gymnas=klærere der planlægger og forestår undervisningen denne uge. De 
andre faste lærere bistår med vagtopgaver.  
Fredag i uge 8 er der den første opvisning for byens skoler, børnehave og plejehjem. 
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SkriPlige prøveuge uge 18:   
De elever, der har =lmeldt sig folkeskolens afsluTende skri5lige 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 =d som muligt – i skoleåret 21/22 i 
perioden: 2/6-17/6. 

Dagsprogram i mundtlig prøveperiode: 

7.00-7.40  morgenløb, morgenmad – eleverne skal være =l stede kl. 7.30 

8.00-10.00  bogligt værksted/forberedelse/undervisning =l prøverne i spisesalen – alle der 
ikke er =l prøve skal være =l stede. Der vil være 3-4 lærere =l stede der 
underviser og vejleder eleverne. 

10.05-10.25  formiddagsmad 

10.30-12.00   s=lle=me/forberedelse =l prøverne på eget værelse – der er 3-4 lærere der vil 
være rundt på gange og værelser for at vejlede og hjælpe 
eleverne.   

12.35    Middagsmad 

15.00-17.00 e5ermiddags ak=vitet planlagt af lærerne med pædagogisk og socialt indhold– 
for alle der ikke er Ol prøve 

17.50             A5ensmad 

Ingen s=lle=me om a5enen 

Fredag 

7.00-7.40  morgenløb, morgenmad – eleverne skal være =l stede kl. 7.30 

8.00-10.00  bogligt værksted/forberedelse/undervisning =l prøverne i spisesalen – alle der 
ikke er =l prøve skal være =l stede. Der vil være 3-4 lærere =l stede der 
underviser og vejleder eleverne. 

10.00-10.15  formiddagsmad 
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10.30-12.00  Rengøring 

12.00 middag 

13.00-14.15 s=lle=me/forberedelse =l prøverne på eget værelse – der er 3-4 lærere der vil 
være rundt på gange og værelser. 

  
14.15-14.45 Fælles=me og dere5er weekend 

Slutuge:      
I uge 25 planlægges en række ikke-prøverelaterede ak=viteter såsom udflugter, sang- og 
fortælle=mer samt forberedelse af elevindslag =l afslutningsarrangementet. Fælles for alle 
ak=viteter er, at dyrke fællesskabet og at eleverne i den sidste uge får rig mulighed for at lave 
forskelligartede ak=viteter på tværs af elevholdet. Alle ak=viteter vil være planlagt og udført 
af lærere. Lærerne vil generelt være meget =lstede i afslutningsugen for at være tæt på 
eleverne den sidste =d. Ak=viteterne strækker sig over dagen samt om a5enen.  

6. Kostskolearbejdets =lreTelæggelse 
         

Tilsyn generelt 
I lærerens =lsynsopgaver ligger det at være sammen med eleverne og i den sammenhæng 
være med =l at planlægge og avolde arrangementer for og med eleverne. Tilsynet med 
eleverne er fordelt mellem samtlige lærere e5er nærmere lokala5ale. 
I perioden 7.55 =l 12.35 og 13.20 =l 17.50 er der tale om kollek=vt =lsyn, hvor 
=lstedeværende lærere dækker de behov af =lsynspligter, dagens program og uventede 
situa=oner kræver. 

MorgenOlsyn 
Morgen=lsynet består af 2 lærere. 
Tilsynet varer fra 6.55 =l 7.55, hvor 2-3 lærere står for morgenløb, forestår morgenmad, 
registrerer eventuelle syge og står for morgen-tjek på værelserne og gangene. 

MiddagsOlsyn 
Fra 12.35 =l 13.20 varetager middags=lsynet (2-4 lærere)følgende opgaver: spiser 
middagsmad med eleverne, deler post ud, ser =l de syge og er rundt på gangene og 
værelserne. 

APenOlsyn 
Består af 3 lærere. 
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A5en=lsynet træder i funk=on kl. 17.45, hvor der skal tjekkes rengøring hos eleverne samt 
føres =lsyn med at køkkeneleverne har maden klar og der spises a5ensmad med eleverne. 
Tilsynet forestår den e5erfølgende lek=ehjælp/s=lle=me, er =l stede ved div. 
a5enarrangementer og siger "Godnat". A5en=lsynet er =l stede på skolen og blandt eleverne 
hele a5enen. 

NaTeOlsyn 
Der vil 2 natter om ugen være en lærer der har nattetilsynet. Dette både for at tilse eleverne og 
at de er på deres værelser, men også for at kunne hjælpe eventuelt syge elever. De andre 
nætter har forstanderen nattevagt på samme vilkår.  

WeekendOlsyn 
To =l tre lærere deler et weekend=lsyn fra fredag kl. 14.30 =l 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. =me

9.05 – 10.05 2. =me

10.05 – 10.25 Formiddagsmad

10.25 – 11.25 3. =me

11.35 – 12.35 4. =me 

12.35 Middag

13.20 – 14.20 5. =me 

14.25– 15.55 6. =me - fælles=me

14.55 E5ermiddags forfriskning i 
spisesalen

15.10 – 16.10 7. =me
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Fredag 

16.20 – 17.50 8. =me

17.45-18.15 Rengøring

18.15 - 18.45 A5ensmad

18.25 Alle skal være =lstede!

18.35 Beskeder 

18.45 – 19.30 S=lle=me på værelserne

18.45 – 19.30 Lek=ehjælp (=rsdag+torsdag)

21.00 -  21.30 Svømmehal

21.30 – 21.50 A5enservering i spisesal

22.00 På værelserne - s=lle=me

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. =me

8.50 – 9.45 2. =me

9.45 – 10.05 Formiddagsmad

10.05 – 11.00 3. =me

11.00 – 11.55 4. =me

12.00 Middag+rengøring

13.15- 14.15 Gymnas=k
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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. 
Kontaktgrupperne laves ud fra klasserne (9. Klasse og AUX) og består af rene pige- eller 
drengegrupper.  

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 ini=a=v =l at lave ak=viteter med sin 
kontaktgruppe. 
Kontakthold (i samarbejde med k-lærer) kan i løbet af året =lbyde ak=viteter for resten af 
eleverne a5en og/ eller weekend. 
I oktober/november og februar avoldes der forældresamtaler med kontaktlæreren. 
Desuden kan der reserveres =d ved faglæreren. Varighed 20 min. pr. elev. 
Inden skolestart bliver der ringet hjem, =l kontakteleverne og forældre, for at høre om de er 
klar =l et år på e5erskole, om der er nogle problemer osv.  
3 gange i løbet af året, bliver der avoldt forventningssamtaler med eleverne. 
Økonomi – der er 100,00 kr. pr. Elev + lærer pr. år =l sociale ak=viteter, 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 =l ansøgning ved ungdomsuddannelserne. 
Derudover deltager eleverne i ungdomsuddannelsescafe og jobcafe.  
  

10. Køkkenteam og prak=sk arbejde 

14.15 – 14.45 Fælles=me
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Eleverne deltager i løbet af skoleåret i køkken/rengøringsarbejdet i 6-8 hele dage. Derudover 
kan man blive =ldelt 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 frems=lle 
mad =l ca. 160 personer.  

11. Evaluering og forældresamarbejde 

Inden skolestart =lbydes alle forældre et opstartsmøde med deres kontaktlærer. DeTe kan 
enten være telefonisk eller face to face. Her bliver der drø5et forventninger, og der er 
mulighed, for at få info omkring den individuelle elev. I løbet af skoleåret indbydes 
forældrene ligeledes =l 2 forældresamtaler; 1 i e5eråret og 1 inden den 1/3, hvor eleven skal 
have truffet et valg i forhold =l ungdomsuddannelse. Forældresamtalerne tager 
udgangspunkt i elevernes faglige udbyTe i de prøveforberedende fag og hvordan de fungerer 
socialt. 
Den enkelte elevs faglige udbyTe evalueres løbende med eleven, og der gives 
standpunktskarakterer 3 gange i løbet af skoleåret; i december, =l 2. samtale og den endelige 
som skal være afgivet før de skri5lige prøver. 
Skolens samlede undervisning er en del af selvevalueringen, som udføres hvert forår og 
indeholder en plan for opfølgning.   

12. Beskrivelse af skolens fag 

Al undervisning ligger i 60 minuTers blokke og fordeler sig på følgende måde: 

Følgende fag er OBLIGATORISKE for alle elever: 
• Fælles=mer med fortælling/sang 
• Fælles fredags=me 
• Gymnas=k 

Følgende fag er OBLIGATORISKE for elever i 9.klasse: 

• Dansk 
• Matema=k 
• Engelsk 
• Tysk 
• Fysik/kemi 
• Medborgerskab 
• Naturfag 
• Idræt 
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Valgfag:  

Se afsnit 18. 

Valgfag vælges for en periode ad gangen (1/2 skoleår) E5er jul vælges nye valgfag. Genvalg 
kan finde sted. Ikke alle fag =lbydes i hver periode. 

Alle elever deltager desuden hver uge i: 
Morgenløb 
Kontaktgruppemøde 
Områderengøring 
Værelsesrengøring 
S=lle=me/Lek=e=me 

Eleverne deltager på ski5 i værelses/områderengøring. 

 13. Inklusions=lbud 

Skolen Olbyder inklusion. 
I AUX vil der være 5 perioder, hvor de kan vælge støTeundervisning i periodefagene.  
I 9. klasserne vil der være perioder, hvor der bliver sat en ekstra lærer på i =merne.  

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 perspek=ver 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 fik=ve som non-fik=ve tekster, herunder også norsk og 
svensk.  
Som eksempler på områder kan nævnes: 
Prosatekster: Noveller, romaner, eventyr og tegneserier. 
Poesi: Digte og folkeviser. 
Sagprosa: Fagbøger, ar=kler, lærerbøger, reklamer og biografier. 
Undervisningen omfaTer desuden kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, 
film og drama. Foruden teksternes indhold arbejdes der med tekst- og sprogiagTagelse og 
forskellige læsemåder.  
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Skri5ligt arbejde kan omfaTe s=lskrivning, referat, resume, rapportudarbejdelse, 
boganmeldelser, stavning og tegnsætning, ordbogsøvelser, notaTeknik m.m. 
IT indgår som en naturlig del af undervisningen. 
Der foregår løbende evaluering, både mundtligt og skri5ligt, af elevernes faglige udvikling. 
Dansk har et ugentligt =metal på 4 lek=oner af 60 minuTers varighed. 

MatemaOk 
Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand =l, at forstå og anvende 
matema=k i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og 
argumenta=on skal indgå i arbejdet med emner og problems=llinger. 
Undervisningen søges =lreTelagt, så eleverne opbygger matema=sk viden og kunnen ud fra 
egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matema=k både er 
et redskab =l problemløsning og et krea=vt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed 
for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. 
Undervisningen skal medvirke =l, at eleverne oplever og erkender matema=kkens rolle i en 
kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve 
indflydelse i et demokra=sk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende =l 
matema=kkens anvendelse.  
Gennem arbejdet med konkrete problems=llinger skabes der baggrund for, at udvikle faglige 
beskrivelsesmidler og for at erkende generelle sammenhænge. 
Undervisningen fører frem =l, at eleverne kan gå =l folkeskolens afsluTende prøve, derfor vil 
vi arbejde e5er 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 
=l at søge oplysninger. 
Matema=k har 3 =mer a 60 minuTer om ugen i løbet af skoleåret. 
Eleverne bliver løbende evalueret i den daglige undervisning, derudover vil der være 
udtalelser fra matema=klæreren =l forældresamtalerne. Afleveringer vil blive brugt i 
evalueringen, med =lbagemeldinger =l eleverne om hvad de kan gøre bedre.  
Matema=kundervisningen foregår i den enkelte klasse, og i enkelte forløb arbejdes der på 
tværs af klasserne. 

Engelsk 
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne =legner sig kundskaber og 
færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og 
skri5ligt. Undervisningen skal sam=dig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og 
sprogbrug samt om sprog=legnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt 
og samarbejde samt styrke elevernes ak=ve medvirken. Herved skal undervisningen bidrage 
=l, at eleverne bevarer lysten =l at beskæ5ige sig med sprog og kultur =l fremme af deres 
videre udvikling.                                                             
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande 
og derved styrke deres interna=onale forståelse og forståelse af egen kultur. 
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Undervisningen kan indeholde klassediskussioner, gruppe-, par-, og individuelle øvelser, 
gramma=k, fremlæggelser, projekter, skri5ligt arbejde og afleveringer. Undervisningen vil 
overvejende foregå på engelsk og IT indgår som en naturlig del af undervisningen.  
Undervisningsmaterialer er =l dels hentet fra lærebogssystemer, interneTet, sange, film, 
engelske =dsskri5er eller egen produk=on. 
Der vil løbende foregå evaluering. Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen, men 
kan i perioder opdeles på tværs af hold. 
Engelskundervisningen består af 3 lek=oner á 60 min. ugentligt. 

Fysik / Kemi 
Formålet med undervisningen er, at eleverne =legner sig viden og indsigt om fysiske og 
kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke =l 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 s=mulere og videreudvikle elevernes interesse og 
nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle 
erkendelse, fantasi og lyst =l at lære.  
Undervisningen skal bidrage =l 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 teore=sk og prak=sk. Undervisningen skal lede frem i mod 
at eleverne =legner sig kundskaber, som gør, at de forstår, hvordan naturvidenskaben har 
udviklet sig, at de s=5er 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 =legne sig færdigheder i at benyTe 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 
teore=ske og det prak=ske arbejde. 
Undervisningen fører frem mod, at eleverne kan gå =l folkeskolens afsluTende prøver, og vi 
arbejder derfor e5er 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 lek=oner á 60 minuTer. Undervisningen foregår i den enkelte 
klasse, men der kan arbejdes på tværs af klasser. 

Biologi 
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne =legner 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 
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De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for =lreTelæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at: 

- bruge deres viden om de levende organismer og samspillet med omgivelserne =l at 
sæTe sig ind i forhold om natur, miljø, sundhed og prak=sk anvendelse af biologi  

- erkende og formulere biologiske problems=llinger 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 sæTer dem i stand =l at tage s=lling og 
handle 

- deltage i folkeskolens afsluTende prøver 
Biologi har ugentligt 1 lek=on á 60 minuTer. 

Tysk 
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne =legner sig kundskaber og færdigheder, 
således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skri5ligt. 
Undervisningen skal sam=dig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt 
om sprog=legnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde 
samt styrke elevernes ak=ve medvirken. Herved skal undervisningen bidrage =l, at eleverne 
bevarer lysten =l at beskæ5ige sig med sprog og kultur =l fremme af deres videre udvikling. 
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og 
derved styrke deres interna=onale forståelse og forståelse af egen kultur. 
Undervisningen kan indeholde klassediskussioner, gruppe-, par-, og individuelle øvelser, 
gramma=k, fremlæggelser, projekter, skri5ligt arbejde og afleveringer. Undervisningen vil 
overvejende foregå på tysk og IT indgår som en naturlig del af undervisningen.  
Undervisningsmaterialer er =l dels hentet fra lærebogssystemer, interneTet, sange, film, 
tyske =dsskri5er eller egen produk=on. 
Der vil løbende foregå evaluering.  
Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen, men kan i perioder opdeles på tværs af 
hold. 
Tyskundervisningen består af 3 lek=oner á 60 min. ugentligt. 

Medborgerskab 
Vi vil på Agerskov Ungdomsskole med faget MBS lave et fag, hvor vi ind i en folkeoplysende 
tradi=on 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 demokra=sk samfund. 

Mål 
I AU`s formålsparagraf og værdigrundlag lægges der vægt på demokra= og de værdier som vi 
tolker ind i en demokra=sk sammenhæng. I e5erskoleloven er det udtryk som folkelig 
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oplysning, hele menneskelige udvikling og modning og almene opdragelse og uddannelse der 
lægges vægt på. 
Demokra= forudsæTer ak=ve medborgere. Derfor mener vi at skoleformen og den enkelte 
skole har en forpligtelse =l at gøre eleverne bevidste om deres rolle. 
Vi vil styrke elevernes oplevelse af at høre med i et demokra=sk samfund og fremme en 
udvikling, hvor vi betragter hinanden som medborgere og ikke modborgere. Vi vil lave en 
undervisning der forholder sig =l og a{larer grundlæggende værdier og værdidilemmaer. 

Eleverne skal gennem undervisningen opfylde kravene i slutmålene fra de 
prøveforberedende fag, så de kan gå =l folkeskolens afgangsprøve 
Eleverne har ugentligt 3 1/2 lek=oner. 

Obligatoriske fag for 9. kl. og AUX 

FællesOme 
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 sam=dig med, at de oplever 
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 liTeratur. 
Der synges fortrinsvis sange fra Højskolesangbogen. 
Alle elever har fælles=me 2 gange i ugen a 30 minuTer. 

Fælles fredagsOme. 
Formålet med =merne 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. 

GymnasOk 
Formålet med faget er at skabe bevægelsesglæde, styrke elevernes kropsbevidsthed og 
fysiske formåen samt igennem processen fra gymnas=k=me =l opvisning – at give dem nogle 
værdifulde fællesoplevelser. Der arbejdes for pigernes vedkommende med grundelementer 
indenfor rytmisk gymnas=k – deri forskellige bevægelsesgenre og håndredskaber – både 
tradi=onelle og utradi=onelle. Og for drengenes vedkommende en kombina=on af rytmisk 
grundgymnas=k såvel som springgymnas=k. 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 =d og har derfor mulighed for at dele op på flere 
forskellige måder. Formålet med at faget kan deles op i 2:  
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• Formålet er at bibringe eleverne svømmefærdigheder, som gør den enkelte elev 
fortrolig med bevægelser i vand indenfor svømmesporten såvel som =l 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 minuTer pr. uge. 

15. Periodefag for AUX 
PERIODE FAGS BESKRIVELSER 2021/22 

PERIODEFAG:  1A 

Titel: Det Moderne Gennembrud 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: En spændende periode i Danmark og for dansk litteratur og malerkunst. Man 
begynder at skrive og male på nye måder og om nye emner. For at komme ind i perioden 
læses/undersøges på internettet om perioden og begreberne, impressionisme og naturalisme. 
Vi skal analysere malerier fra perioden og sammenholde tekster og billeder. Vi skal blandt 
andet arbejde med begreber som: litteraturhistorie, novelle, personkarakteristik, 
billedkomposition, farver, motiv, perspektiv og lys. 

Evaluering: Afsluttende opgave. 

Titel: Fantastiske historier fra 1849-2021                   
Fag: Historie        
Niveau: 2      
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i historiske begivenheder fra 1849-2021. Du vil 
stifte bekendtskab med hændelser indenfor politik, krige, fredsbevægelser, sport og musik. Vi 
skal arbejde med store personligheder fra hele verden. Undervisningen vil lægge vægt på 
disse personers historie og betydning for tiden de levede i, samt hvilken indvirkning de har 
haft på tiden efter deres død.  

Evaluering: Forløbet evalueres ud fra din mundtlige deltagelse i timerne samt et afsluttende 
projekt om en begivenhed/person du selv går i dybden med. 

Titel: Kemi for begyndere 
Fag: Kemi 
Niveau: 3 
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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 kemiundervisningen, herunder Atomets 
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: Arkitekt projekt 
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.  

Titel: Die Olympiade 
Fag: Tysk  
Niveau: 1 
Beskrivelse: De Olympiske Lege, en af verdens største idrætsarrangementer, finder sted hvert 
4 år sidst på sommeren, her mødes elitesportsudøvere fra hele verden og dyster i mange 
forskellige discipliner under mottoet ”hurtigere, højere, stærkere”.  
Der er desværre også en bagside på medaljen, da begreber som terror, doping, bestikkelse og 
boykot er blevet en del af De Olympiske Lege.  
Undervisningen vil hovedsagelig foregå på tysk, hvor vi læser, lytter, taler og skriver ud fra 
forskellige materialer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse. 

Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar for dit arbejde gennem hele 
forløbet. 

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 
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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 være nogle små skriftlige opgaver og tests. Der gives en samlet 
karakter ud fra disse samt arbejdet i timerne. 

Titel: Matematik helt forfra 1 
Fag: Matematik 
Niveau: støtte  
Beskrivelse: Hvis du har rigtig svært ved matematik og ikke er sikker på, om du får 02 til den 
skriftlige matematikprøve 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, areal, rumfang og måske enkelte ligninger. 
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik ud fra praktiske eksempler, og i et tempo, der så 
vidt muligt, tager hensyn til den enkelte. 
Vi arbejder evt. frem mod en gentagelse af den skriftlige del af 9. klasses prøven i matematik 
eller 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: Kim Fupz Aakeson 
Fag: Dansk 
Niveau: 3 
Beskrivelse: Vi skal fordybe os i Kim Fupz Aakesons forfatterskab.  Du kommer til at læse og 
arbejde med hans noveller, billedbøger og film.  
Hans forfatterskab behandler mange emner og temaer og ikke mindst er han kendt for sin 
underfundige humor.  

Evaluering: Meget mundtlighed - Mindre skriftlig opgave 

Titel: Ein andersartiges Leben 
Fag: Tysk 
Niveau: II 
Beskrivelse: Der skal være plads til alle og hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle var ens.  
Vi er hurtige til at dømme andre, 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?  
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Med udgangspunkt i tekster, filmklip, billeder, sangtekster mm., kommer vi til at arbejde med 
det at være anderledes og hvordan vi behandler hinanden.  
Vi kommer til at arbejder med både mundtlige og skriftlige opgaver, samt med fokus på 
grammatik. Forløbet foregår så vidt mulig på tysk. 

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter. 

Titel Sandsynlighed og kombinatorik 
Fag Matematik 
Niveau 1 
Beskrivelse: I dette forløb skal I arbejde med metoder til at skabe overblik over store 
samlinger af tal og med at vise tallene med forskellige typer af illustrationer. 
I statistik bruges ofte en slags mål, der kan fortælle noget samlet om et observationssæt. Disse 
mål kaldes for statistiske deskriptorer. I dette forløb skal I også arbejde med at bruge sådanne 
statistiske deskriptorer til at beskrive observationssæt og til at sammenligne to forskellige 
observationssæt. 

Evaluering: Dit arbejde med forskellige opgaver og din deltagelse i den daglige undervisning, 
vil danne grundlag for en samlet karakter. 

Titel: Matematiske færdigheder 
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Hvordan er det nu lige at man dividerer i hånden, arbejder med minustal, løser en 
ligning eller omskriver en brøk? Og har du styr på dine færdigheder indenfor geometri, 
statistik og sandsynlighed når du ikke må bruge nogle hjælpemidler? Måske har du stået i en 
situation, hvor hovedregningen var lidt rusten eller der er nogle af disse emner, som du aldrig 
rigtig har fået styr på. Så kan du træne det nu. I dette periodefag vil der nemlig være fokus på 
at styrke dine matematiske færdigheder uden brug af hjælpemidler.  

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. Der vil desuden være 
nogle forskellige færdighedsopgaver og prøver, som også bliver en del af evalueringen.  

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 billedgenren og opnå bedre værktøjer til at 
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analysere og forstå billederne. Vi skal også øve os i selv at tage billeder på baggrund af den 
nyligt tillærte viden. 
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Disse samt 
den generelle indsats vil indgå i den samlede vurdering. 

Titel: The Violent USA 
Fag: Engelsk  
Niv: 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. 

Titel: Unheimliche Geschichten  
Fag: Tysk  
Niveau: 1 
Beskrivelse:  
Du vil som elev møde en utraditionel vinkel på det at arbejde med det tyske sprog. Vi skal 
arbejde i et univers, du i forvejen kender til og måske har interesse for. De fleste har 
erfaringer med uhygge og viden om genrens kendetegn og arketyper. I Forløbet skal vi 
arbejde med makabre historier fra virkeligheden og fiktion.  

Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læser, lytter, taler og skriver ud fra 
de forskellige materialer der har været en del af undervisningen.  
Forløbet vil afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk.  

Evaluering:  
Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, men med 
særlig vægt på den afsluttende opgave. 

PERIODEFAG:  1C 

Titel: Statistik og Sandsynlighed PF1C 
Fag: Matematik 
Niveau: 1 
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Beskrivelse: Statistik og sandsynlighed er emner i matematik, som du kommer til at bruge 
igennem hele dit liv, både bevidst og ubevidst. Statistikken bruges til undersøgelser og dette 
bliver du specielt udsat for igennem medierne. Sandsynlighedsregning bruger du ubevidst i 
mange af livet situationer i forhold til om du skal vælge den ene eller den anden mulighed, 
men det kan også bruges mere bevidst i forhold til at beregne, hvilke situationer der 
indeholder de største chancer eller risici. Vi kommer til at arbejde både teoretisk, men også 
med forskellige undersøgelser.  

Evaluering: Du vil blive evalueret på din indsats igennem forløbet, hvor der løbende vil være 
både mundtlige og skriftlige afleveringer. 

Titel: Rascism 
Fag: Engelsk  
Niv: 2 
Beskrivelse:  Racisme har eksisteret i årtier, og har været grund til mange konflikter, krige og 
andre mennesketragedier over hele verden. Selvom der har været mange, som har kæmpet for 
at afskaffe racisme, så eksistere den stadigvæk. Vi skal læse tekster, der handler om racisme, 
læse om Martin L. King, Ku Klux Klanen, høre musik, racisme i sport og meget mere. 
Endvidere skal vi snakke om Obama, som er den første “Black President” of America, hvorfor 
er det så vildt i et land som America? 
Det bliver superspændende, så hvis du gerne vil blive klogere på racisme, så skal du vælge det 
her periodefag. Det er helt sikkert et periodefag, som ligger op til debat. 

Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Vi afslutter med en kreativ fremlæggelse. Der gives en 
samlet karakter for det hele samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.  

Titel: Selvværd og personlig udvikling  
Fag: 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. 
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Titel: Strøm  
Fag: NF- fysik  
Niveau: 3 
Beskrivelse: Atomer indeholder små partikler, som bliver kaldet elektroner. Vi vil i dette 
periodefag bl.a. kigge på, hvordan elektroners negative elektriske ladning kan bruges til at 
skabe strøm. I periodefaget vil vi desuden kigge på strømstyrke, spænding og modstand. Vi 
vil også kigge på forholdet mellem dem ved Ohms lov. Vi skal også undersøge hvordan en 
elmotor, højtaler og en superleder virker og til sidst i forløbet vil vi arbejde med vedvarende 
energi.  

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: 2 
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: Eventyr holdet 
Fag: Dansk 
Niveau: I 
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. 

PERIODEFAG:  1D 
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Titel: Matematik for alle 
Fag: Matematik 
Niveau: 3 
Beskrivelse: 
Her får du selv muligheden til at præge, hvilke matematiske arbejdsområder vi skal arbejde 
med, så hvis du f.eks. bøvler med brøker, procent elle måske sandsynlighedsregning, har du 
her muligheden for selv at vælge, hvad vi skal lave som emner. Vi tager med på det niveau, 
holdet ønsker. 

Evaluering: Der vil blive givet en skriftlig karakter og en mundtlig evaluering 

Titel: Talk, talk, talk. 
Fag: engelsk. 
Niveau: 2 
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.  

Evaluering: Der vil være en løbende vurdering og feed-back på præstationerne gennem hele 
perioden. 

Titel Cellebiologi  
Fag NF- biologi  
Niveau 1 
Beskrivelse Dette fag er til dig som bare ikke kan få nok af biologi. Vi vil kigge på cellen, 
som er den mindste levende enhed i alle levende organismer og er fælles for alt liv. Vi vil 
komme til at arbejde med nervesystemet, genetik, celler, evolution og immunforsvaret.  
For at forstå os selv, skal vi kigge på de mindste dele af kroppen. Vi skal lære hvordan hjernen 
kan få oplysninger fra resten af kroppen, vi skal kigge på hvordan vores krop holder sig sund 
og rask og så skal vi kigge på hvordan vores celler gemmer på vores udviklingshistorie.      

Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og 
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet.  

Titel: Kodning 
Fag: 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 
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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 muligt i 2 af perioderne. Man kan kun vælge det en gang. 

Titel: Dansk lyrik fra folkeviser til rap 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: I dette PF bevæger vi os op gennem tiden i den danske lyrik, fra folkeviserne i 
middelalderen til vor tids rap. Vi skal kigge nærmere på, hvordan lyrikken har været til 
forskellige tider og vil vi arbejde med disse tiders litterære perioder samt hvad, der var typisk 
for dem. Desuden vil vi arbejde med forskellige forfattere og deres udtryk, og selvfølgelig 
med at analysere og fortolke lyrikken. Forhåbentlig vil alt dette være med til at give jer både 
en forståelse for lyrikkens udvikling, men også for det enkelte lyriske værk; altså hvad har 
forfatterenes mening været.  
I vil i forløbet skulle lave forskellige mindre opgaver af både analysemæssig karakter og hvor 
I skal være kreative og skabende inden for lyrikken. 

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i det 
mundtlige samt arbejdet med de forskellige opgaver. 

Titel: Ondskab 
Fag: Dansk  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Vi skal fordybe os i forskellige genrer der berører emnet ondskab. Vi skal se 
film, dokumentarer, læse og arbejde med noveller, billeder og diverse artikler. 

 Evaluering: Meget mundtlighed - små skriftlige opgaver og fremlæggelser.  

PERIODEFAG:  2A 

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. 
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Titel: Bloody years of Ireland 
Fag: Engelsk          
Niveau: I       
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. 

Titel: Matematik i håndværket 
Fag: Matematik  
Niveau: 3 
Beskrivelse: I dette periodefag skal du arbejde med at se på hvilken matematik du skal bruge, 
hvis du eksempelvis skal ud at være tømrer. Vi vil kigge på matematikken relateret til 
bygningskonstruktioner og andre erhvervsrelaterede matematikopgaver. Vi skal ud at kigge på 
matematikken i forhold til noget du kan have i hænderne.  
Så hvis du ikke altid har syntes matematik var det nemmeste, men du syntes det lyder 
spænende at se på matematik i forhold til et hånværksmæssig perspektiv, skal du vælge dette 
periodefag.  

Evaluering: Bedømmelse forgår ud fra deltagelse i undervisningen.   

Titel: Energi 
Fag: 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.  
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Titel: Sport und Freizeit  
Fag: Tysk  
Niveau: 3 
Beskrivelse: Sport er en stor del af vores kultur i Danmark. Det samme gælder for Tyskland. 
Sport kan samle mennesker fra nær og fjern, om det så er ude i foreningerne eller foran 
fjernsynet.  
Mange dyrker sport i deres fritid og bruger det som et frirum fra en travl hverdag. Måske har 
du en favorit sportsgren eller prøvet mange forskellige?  
Ofte tror man, at man kender de fleste sportsgrene og har måske selv prøvet en del, men 
alligevel dukker der hele tiden noget nyt op. Nogle sportsgrene ændrer sig aldrig og andre 
bliver mere og mere ekstreme.  
Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi læser, lytter, taler og skriver ud fra de 
forskellige materialer, som er en del af undervisningen. Forløbet afsluttes med en lille 
mundtlig fremlæggelse. 
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar for dit arbejde gennem hele 
forløbet. 

Titel: Reisen durch Deutschland  
Fag: Tysk  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Her skal vi arbejde med sproget, udtryk og Kultur. Vi skal på planlægge en rejse 
igennem tysk land 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 færdige planlagte rejse. 

Evaluering: Du vurderes for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på 
afleveringer opgaver. 

Titel: Danmark i krig 
Fag: Historie 
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette periodefag kommer vi til at beskæftige os med Danmark som 
krigsførende, samt krigs-deltagende nation. Vi skal både helt tilbage til det danske riges 
storhedstid hvor vi kom, så og sejrede, men samtidig også se på hvordan det gik til at 
Danmark som land blev decimeret til en lilleput-stat. Vi vil undervejs arbejde med mange 
forskellige kilder, både gamle originale tekster, men også nyere udgivelser og multimodale 
tekster. 
Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver, samt muligheder for at tilegne sig 
færdigheder i mundtlig historieformidling. Disse opgaver vil være grundlag for vurdering. 
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PERIODEFAG:  2B 

Titel: De syv dødssynder i tekst og musik 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: De syv dødssynder er nogle gamle begreber, som du mest kender fra 
kristendomsundervisningen. Men i de seneste år er de genopdaget og kunstnere har gjort dem 
til deres mærkesag – tænk bare på L.O.C.  
Du skal arbejde med forskellige genre blandt andet: musikvideoer, reklamefilm, artfotos, lyrik 
og film.  

Evaluering: I forløbet indgår en selvstændig opgave. 

Titel: Berlin und die Berliner Mauer 
Fag: Tysk 
Niveau: II 
Beskrivelse:  Berlin, en utrolig interessant by, der fortæller masser af historier. Vi kommer til 
at arbejde med tiden efter 2. Verdenskrig, perioden da Berlinmuren delte byen i to helt 
adskilte dele og genforeningen af Øst- og Vestberlin. 
Vi kommer til at arbejde med, med udgangspunkt i forskellige tekster, filmklip, billeder mm., 
og der vil være både mundtlige og skriftlige opgaver, samt fokus på grammatik. Forløbet 
foregår så vidt mulig på tysk. 

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter. 

Titel: Harry Potter for beginers 
Fag: Engelsk   
Niveau: 3 
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: Fantasy 
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Fag: Dansk 
Niveau: 2 
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. 
Evaluering: 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: Funktioner og sammenhænge 
Fag: Matematik  
Niveau: 1 
Beskrivelse: Du tænker nok ikke over det, men man bruger ofte matematik til at beskrive 
forskellige sammenhænge fra virkeligheden. Det kan fx være sammenhængen mellem pris og 
antal varer og mellem antal kørte kilometer og forbrug af brændstof. 
Det er ikke sikkert, at du tænker på, at fx indkøb i supermarkedet kan skrives som en 
funktion, eller at sammenhængen mellem hvor hurtigt en person løber, hvor lang tid han løber 
og den distance han løber, kan skrives som en funktion. 
I dette forløb skal du arbejde med matematiske sammenhænge fra hverdagen og de forskellige 
matematiske måder, som en funktion kan beskrives på samt arbejde med lineære funktioner 
ved hjælp af GeoGebra. Du skal undersøge, hvordan funktioner og grafer passer sammen. 

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. 

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 sammenhængen 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.   

PERIODEFAG:  2C 

Titel: Produce an oscar winning movie 
Fag: Engelsk 
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Niveau: II 
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. 

Evaluering: Du vil blive evalueret på kvaliteten af dit manuskript og film (Grammatik, 
ordforråd, variation i sproget), arbejdsindsats og kreativitet.  

Titel: Algebra og ligninger 
Fag: Matematik 
Niveau: 2 
Beskrivelse: 
Algebra og ligninger er noget af det mange elever har lidt svært ved, for hvordan regner man 
lige med bogstaver? I dette Periodefag vil vi forsøge at blive bedre til at forstå og arbejde med 
denne del af matematikken. Vi skal bl.a. arbejde med regnearternes hierarki og reduktion for 
at få styr på hvordan man regner, når der er bogstaver involveret, og så skal vi se, om vi kan 
få en forståelse for, hvad ligninger egentlig er, hvordan man regner dem og hvad de kan 
bruges til.  

Evaluering: Arbejde med forskellige opgaver og deltagelse i den daglige undervisning, vil 
danne grundlag for en samlet karakter. 

Titel: Youth culture 
Fag: Engelsk  
Niv: 1 
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, kærlighed, Facebook, sex og alkohol. Vi skal blive klogere på ungdomskultur 
generelt og os selv, som en del af denne kultur. 

Evaluering: Som afslutning skal I lave jeres egen kortfilm, som skal omhandle et teenage 
problem. Igennem forløbet vil der også blive små korte skriftlige opgaver. Der bliver givet en 
samlet karakter for fremlæggelsen samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet. 

Titel Slå din kemilærer ihjel  
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Fag NF-Kemi  
Niveau 1 
Beskrivelse I dette forløb skal du blande andet arbejde med at lave en plan for, hvordan du 
mest effektivt kan slå din lærer ihjel med gift. du skal skjule giften i en madvare, og du skal 
beregne, hvor meget gift der skal bruges. og så skal du selvfølgelig sørge for, at du ikke selv 
bliver forgiftet undervejs  

Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og 
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet.   

Titel: Mikrobiologi 
Fag: Div.  
Niveau: Niveau 2 
Beskrivelse: Mikrobiologi handler om bittesmå organismer, der er usynlige for det 
menneskelige øje, men synlige i mikroskopet. Vi skal blive klogere på biologien helt ned på 
celleniveau, og hvordan viden om det mikroskopiske kan være med til at gøre os klogere på 
verden, sygdomme og hvordan mange organismer fungerer. 
Vi skal lave en del forsøg, hvor vi bruger mikroskopet og bliver klogere på det mikroskopiske 
liv inde i vores egen krop og det som omgiver os i naturen. Undervisningen vil være en 
blanding af teori, undersøgelser og forsøg i naturen og hjemme på skolen. 

Evaluering: I vil blive evalueret igennem hele forløbet i forhold til jeres engagement, 
praktiske arbejde med forsøg og afleveringer. 

 
Titel: Læse- og staveværksted 
Fag: Dansk  
Niveau: 3 
Beskrivelse: Vi vil sammen læse en bog og bruge ord fra bogen til at øve at stave bedre. Du 
vil prøve forskellige læringsstile til at blive klogere på den bedste måde for dig, at forbedre 
stavning og læsning.   

Evaluering: Du vil tage stavetest for at tjekke om du finder din personlige læringsstil. 

PERIODEFAG:  2D 

Titel: Verdens befolkning 
Fag: Geografi 
Niveau: 2 
Beskrivelse: 
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Verdens befolkning stiger markant. Kan vores jordklode klare denne enorme stigning og er 
der overhovedet plads og ressourcer nok til alle mennesker?  
Hvad gør vi, når vores ressourcer slipper op? Kan vi leve “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: 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. 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: 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: Tal og andre svære begreber 
Fag Matematik 
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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  

Titel: Madkemi PF2D 
Fag: NF - Kemi og biologi 
Niveau: 2 
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: Økonomi og vækst 
Fag: Matematik 
Niveau: 2 
 
Beskrivelse: 
Der tales og skrives meget om vækst i særligt nyhedsmedierne. Man taler om vækst i 
økonomien, arbejdsløsheden, frafaldet på ungdomsuddannelserne og så videre. Vækst kan 
både beskrives algebraisk og vises grafisk. Man bruger betegnelsen vækst i forbindelse med 
både stigning og fald. I det sidste tilfælde taler man om negativ vækst. Dit arbejde vil også 
omhandle lineær og eksponentiel vækst. 

Evaluering: Der afsluttes med en mundtlig evaluering og en karakter. 

PERIODEFAG:  3A 

Titel: Problemløsning i matematikken 
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
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Beskrivelse: Gåde: ”Oldemor Schmidt ville begrænse sit chokoladeforbrug. Hun bestemte sig 
for, at hun kun måtte spise chokolade, når time- og minutviserne på stueuret stod nøjagtig 
over hinanden. Hvor mange gange på et døgn måtte den gamle dame spise chokolade?” Bliver 
du nysgerrig når du møder en gåde eller et matematisk problem, som skal løses? Eller vil du 
gerne lære at løse sådan nogle opgaver? Så er dette periodefag lige noget for dig.  
I dette periodefag skal du nemlig arbejde undersøgende med forskellige gåder og 
problemstillinger fra hverdagen. Der vil være tid til at gå i dybden med at undersøge 
forskellige matematiske problemstillinger og så vil der være fokus på, at gennemskue hvordan 
man kan løse dem ved hjælp af matematikken.   
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. 

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 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 

Titel: Engelsk støtte 
Fag: Engelsk 
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med engelskfaget på en spændende og sjov måde. 
Det primære mål er at styrke de engelskfaglige 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: Tro og religion 
Fag: Diverse - kristendom 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Der findes mange religioner og trosretninger i verden, de praktiseres på 
forskellig vis, afhængig af hvem man er og hvilken samfund man lever i.  
Tro og religion kan samle, men i den grad også splitte både familier og folk generelt og endda 
føre til krige.  
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Vi kommer til at forbyde os i forskellige religioner, undersøge hvordan de praktiseres og se på 
forskellige årsager til, at tro kan samle og / eller splitte folk.  
Undervisningen tager udgangspunkt i tekster, artikler, billeder, filmklip og oplæg mm. I 
kommer bl.a. til at arbejde med opgaver, hvor I skal fordybe jer i forskellige trosretninger og 
religioner, som I skal fremlægge for de andre elever på holdet.  
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
karakter. 

Titel: Deutsche Musik  
Fag: Tysk  
Niveau: I 
Beskrivelse:  
Spørg du dine forældre kender du 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. 

Titel: British and American literature 
Fag: Engelsk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: 
Elsker du bare at leve dig ind i fiktionens verden, og synes du det er fedt at læse på engelsk? 
Så er dette PF lige noget for dig! 
I dette Periodefag vil fiktionens verden nemlig være i centrum, da vi skal læse en masse 
forskellige litterære værker skrevet af både kendte og mindre kendte Britiske og Amerikanske 
forfattere. Vi kommer til at arbejde med både ældre og mere nutidige værker inden for 
noveller, romanuddrag, poesi og film. I arbejdet med værkerne skal vi analysere og fortolke, 
snakke om hvordan sproget er brugt og nogle gange også kigge lidt på forfatteren. 

Evaluering: 
Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i timerne, arbejde 
med forskellige opgaver samt dine engelske kundskaber. 
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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. 

PERIODEFAG:  3B 

Titel: Kinder haben Rechte 
Fag: Tysk 
Niveau: I 
Beskrivelse: Mange børn og unge fra både fjern og nær, har helt andre vilkår, end dem vi 
lever og er trygge i.  
Vi kommer til at arbejde med, hvordan børn og unge i forskellige dele af verden lever og 
hvilke muligheder og begrænsninger de har.  
Med udgangspunkt i ”UNICEFs erklæring om Børns Rettigheder” og kommer til at arbejde 
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 mundtlige og skriftlige opgaver, samt med fokus på grammatik. 
Forløbet foregår primært på tysk. 

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter. 

Titel: Corona i danskfaget 
Fag: Dansk 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Corona pandemien har fyldt og påvirket vores liv på mange forskellige måder. Vi 
vil i dette dansk periodefag arbejde med forskellige tekster der berører virussen Covid 19. Vi 
skal se dokumentarfilm, pressemeddelelser, reklamer og læse forskellige artikler. 

Evaluering: Meget mundtlighed og skriftlig opgave 

Titel: Homosexuality 
Fag: Engelsk  
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Niv: 2 

Beskrivelse:   
Hvem er jeg? Bestemmer jeg selv, hvem jeg forelsker mig i? Er forbudt kærlighed, hvis man 
elsker en af det sammen køn, eller hvis man ikke har samme religion? Vi skal kigge på emnet 
homoseksualitet, som har eksisteret i lang tid, og været under forandring i mange år. Vi skal 
kigge på de homoseksuelles udvikling samt deres rettigheder op igennem årene, og læse 
tekster og artikler, som omhandler det. Endvidere skal vi se musikvideoer og en film, som 
også omhandler emnet. Vi skal debattere og give vores holdning til kende i grupper, på 
klassen og individuelt.  

Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Vi afslutter med en kreativ fremlæggelse. Der gives en 
samlet karakter for det hele samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.  

Titel: Internettekster 
Fag: Dansk 
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette periodefag vil vi arbejde med mange forskellige typer ”tekst”. Fælles for 
dem alle er, at det er noget vi støder på hele tiden når vi færdes på internettet. Vi kommer til at 
arbejde med kildekritik og det at forholde sig kritisk til nyheder og medier. Det er ikke kun 
skrevet tekst vi kommer til at beskæftige os med, lyd og billede vil også være genrer som vi 
skal til at undersøge. I løbet af periodefaget vil vi både træne analytiske kompetencer, men 
også bruge en del tid på at snakke om og diskutere de ting vi støder på. 
Evaluering: Der vil både være skriftlige og mundtlige opgaver i periodefaget. Derudover vil 
der være rig mulighed for snak og diskussion både i mindre grupper og i det store plenum. Alt 
dette vil danne grundlag for evaluering og karakter.  

Titel: Matematik i hverdagen 
Fag: Matematik  
Niveau: 1 
Beskrivelse: Du tænker måske ikke over det, men du er omringet af matematik i din hverdag. 
Du møder matematikken hele tiden. Tænk bare på hvor meget matematik der egentlig er i et 
efterskoleophold. Hvor mange forskellige kombinationsmuligheder er der egentlig, når der 
skal laves nye elevværelser? Hvad koster en elevfest og hvordan ser et budget ud for sådan 
en? Hvilke geometriske figurer består skolen af og hvordan forholder det sig med mål, areal 
og rumfang på det nye Spring Univers? Når der er så meget matematik i dit efterskoleophold 
på 10 måneder, hvor meget matematik har du så ikke allerede mødt eller kommer til at møde i 
dit liv? 
I dette periodefag skal du derfor arbejde med matematiske opgaver fra din hverdag. Du skal 
både løse opgaver, men du skal også finde ud af, hvordan du selv kan lave matematikopgaver 

40



med nødvendige oplysninger fra hverdagen. I dette periodefag vil der desuden også være 
fokus på mundligheden, hvor du skal sætte ord på og forklare den matematik du arbejder med.  

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. 

Titel Algebra  
Fag Matematik 
Niveau 3 
Beskrivelse: Det er ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge, I løser en regneopgave. Nogle 
regneoperationer skal udføres før andre. 
I dette forløb kommer I til at arbejde med den rækkefølge, som de forskellige regnearter skal 
udføres i. I vil arbejde med at udføre beregninger med både tal og bogstaver samt 
beregninger, hvor der også indgår parenteser. 

Evaluering: Du vil afslutningsvis få en prøve, hvor der gives en afsluttende karakter.   

Titel: Deutsche Grammatik für Anfänger   
Fag: Tysk 
Niveau: III 
Beskrivelse: Har du styr på SEIN; HABEN UND WERDEN, og er klar til det næste trin på 
springbrættet. Så skal vi fylde grammatikhæftet med tips og tricks til den tyske grammatik 
sammen. Vi skal arbejde med grammatikken på forskellige måder, vi skal øve os og på den 
måde blive bedre til tysk grammatik.  

Evaluering: Du får en karakter for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på 
den afsluttende grammatik opgave. 

PERIODEFAG:  3C 

Titel: USA i 60´erne                                                                           
Fag: Historie         Niveau: 2 
      
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i historiske begivenheder i 1960´ernes USA. Du 
vil stifte bekendtskab med hændelser indenfor politik, krige, fredsbevægelser, sport og musik. 
Vi skal arbejde med store personligheder som havde afgørende betydning for årtiet. 
Undervisningen vil lægge vægt på disse personers historie og betydning for tiden de levede i, 
samt hvilken indvirkning de har haft på tiden efter deres død.  

Evaluering: Forløbet evalueres ud fra din mundtlige deltagelse i timerne samt et afsluttende 
projekt om en begivenhed/person du selv går i dybden med. 

41



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. Som redskab vil vi bruge 
lys, da lys sladre om den verden vi lever i. Vi kommer også til at kigge på hvad Niels Bohr og 
Albert Einstein var uenige om og hvorfor.  

Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og 
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet.    

Titel: Procentregning fra bunden 
Fag: Matematik 
Niveau: 3 
Beskrivelse: I har nok alle haft procentregning før, men det er ikke alle, som har fået styr på, 
hvad procentbegrebet egentlig dækker over og hvilken regnemåde man lige skal bruge 
hvornår, når man sidder med en procentopgave.  Og det er det, vi i dette periodefag vil 
forsøge at få styr på ved at arbejde med procentregning helt fra bunden. Vi skal selvfølgelig 
øve os en hel masse I at blive gode til at gennemskue procentopgaver og regne med procenter 
og så vil vi desuden arbejde med bl.a. statistik og økonomi, som er områder, hvor 
procentregning bliver brugt meget. 

Evaluering: Arbejdet med forskellige opgaver og deltagelsen i den daglige undervisning, vil 
danne grundlag for en samlet karakter. 

Titel: Podcast 
Fag: Dansk  
Niv: 2 
Beskrivelse: I dette periodefag forsvinder vi ind i det populære podcast-univers af lyd, 
billeder, information og fortællinger. Her skal vi analysere forskellige podcast og reflektere 
over, hvorfor det er et populært medie? Hvad kan podcast, som det skrevne ord ikke kan? I 
den sidste del af perioden, skal der skabes et kreativ rum, hvor små podcast vil blive 
produceret. 
Brænder du for at høre podcast, eller ved du ikke hvad podcast er, så er det helt sikkert det her 
periodefag du skal vælge.  

Evaluering: 
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Som afslutning på forløbet skal I lave jeres egen podcast. Der vil også være små løbende 
opgaver, som består af noget skriftligt og små fremlæggelser. Endvidere vil du få vejledning, 
respons på din proces og arbejdsindsats i faget. Afslutningsvis får du en samlet karakter for 
perioden og den afsluttende opgave. 

Titel: Andengradsligninger PF3C 
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 2- 
gradsligninger i hverdagen. Du vil herunder komme til at arbejde med geometriske it-
programmer. 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: 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 & skriveværksteder. Desuden vil der være fokus på din læring. 
 
Evaluering: Du skal lave en fremlæggelse om bogen.  

PERIODEFAG:  3D 

Titel: English in action 
Fag: Engelsk 
Niveau: 3 
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. 
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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.  

Titel: Great Personalities 
Fag: Engelsk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: 
I dette periodefag vil vi beskæftige os med store personligheder fra forskellige engelsktalende 
lande. Altså mennesker, der på en eller anden måde har gjort sig bemærket, så de er blevet 
husket i eftertiden. Vi skal se på deres bedrifter, men også på personen bag bedrifterne; altså 
deres personlige historie. Derudover skal vi se på deres betydning for den tid de levede i samt 
hvilken betydning de efterfølgende har haft. 
I løbet af faget vil du skulle læse, lytte til, skrive og snakke engelsk. Vi skal selvfølgelig 
skaffe os viden om forskellige personligheder, men også diskutere og vurdere deres 
betydning.  

Evaluering: 
Du skal individuelt lave et projekt om en stor personlighed. Dette skal fremlægges, og der 
skal afleveres noget skriftligt i forbindelse med projektet. Ud fra projektet samt din generelle 
deltagelse i forløbet får du en samlet karakter.  

Titel: Lyrik 
Fag: Dansk 
Niveau: 3 
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 Raket  
Fag NF- fysik   
Niveau 2  
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.   
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Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og 
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet.   

Titel: Eksperimenter i matematik PF3D 
Fag: Matematik 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Synes du nogle gange at matematik kan blive lidt kedeligt og ensformigt, så er 
dette periodefag sikkert noget for dig. Vi skal arbejde med eksperimenter og finde 
matematikken i det.  
Man skal tænke ud af boksen og være klar på, at der ikke altid kun er ét korrekt facit.  
Eksperimenterne kan være forsøgslignende som du kender det fra fysik, det kan være aktive 
eksperimenter eller det kan være mere nørdede gruble opgaver. Udover eksperimenterne vil 
du lære hvordan man kan omdanne resultater fra eksperimenterne til enten matematiske 
formler eller modeller.  

Evaluering: Du vil blive vurderet på din arbejdsindsats og opgaverne som du laver undervejs i 
forløbet. 

Titel: Reklamer 
Fag: Dansk 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Hvad er en reklame og hvordan bliver vi påvirket af alle de reklamer vi ser 
overalt? Vi skal arbejde med både faste og levende reklamer og se forskellige former for 
reklamer. Vi skal desuden analysere og fortolke og selv producere.  

Evaluering: Mundtlighed på klassen, små skriftlige opgaver og fremlæggelser. 

PERIODEFAG:  4A 

Titel: Organisk Kemi  
Fag: Fysik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Med start i det periodiske system, vil vi tage udgangspunkt i kulbrinter. Vi skal 
gennemgå oktetreglen, 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. 
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Titel: Terrorist or freedomfighter  
Fag: Engelsk 
Niveau: I 
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: Matematik helt forfra 2 
Fag: Matematik 
Niveau: støtte  
Beskrivelse: Hvis du har rigtig svært ved matematik og ikke er sikker på, om du får 02 til den 
skriftlige matematikprøve 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, areal, rumfang og måske enkelte ligninger. 
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik ud fra praktiske eksempler, og i et tempo, der så 
vidt muligt, tager hensyn til den enkelte. 
Hvis du har brug for det, kan vi arbejde frem mod en gentagelse af den skriftlige del af 9. 
klasses prøven i matematik eller 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: Matematikken i dit liv  
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette periodefag skal du naturligvis arbejde med matematik, men du skal selv 
være med til at vælge, hvad du vil arbejde med. Du vil nemlig komme til at producere et 
opgavesæt, hvor alle opgaverne skal handle om matematik, der findes i dit liv. Det kunne fx 
være hvor hurtigt dit tilløb til trampolinen er, beregninger på hvad du spiser og forbrænder i 
løbet af en dag, hvor meget dit efterskoleophold koster, noget statistik over hvad du bruger 
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din tid på eller…. Så du skal altså finde matematikken i ting fra din hverdag og finde ud af, 
hvordan det kan blive til en matematikopgave med de nødvendige oplysninger. Mundtlighed 
vil også blive en væsentlig ting i forløbet, så du får dig øvet i at sætte ord på og forklare 
matematikken.  

Evaluering: Din bedømmelse forgår ud fra det opgavesæt du laver, andre øvelser/opgaver der 
vil forekomme i forløbet samt dit arbejde i timerne.  

Titel: Matematik helt forfra 2 
Fag: Matematik 
Niveau: støtte  
Beskrivelse: Hvis du har rigtig svært ved matematik og ikke er sikker på, om du får 02 til den 
skriftlige matematikprøve 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, areal, rumfang og måske enkelte ligninger. 
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik ud fra praktiske eksempler, og i et tempo, der så 
vidt muligt, tager hensyn til den enkelte. 
Hvis du har brug for det, kan vi arbejde frem mod en gentagelse af den skriftlige del af 9. 
klasses prøven i matematik eller 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: Die deutsche Grammatik  
Fag: Tysk  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Vi arbejder med den basale tyske grammatik gennem mundtlige og skriftlige 
opgaver samt oversættelses øvelser, 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 en 
afsluttende karakter. 

Titel: Deutsch Reden und Sprechen 
Fag: Tysk  
Niveau: 3 
Beskrivelse: Kender du det med at, det bare ikke er sjovt at sige noget højt på tysk. Men det 
skal vi øve os på. Vi vil lave små rollespil, vi vil arbejde med gloser, og forstørre vores 
ordforråd. Vi skal arbejde med udtale, så det vi siger lyder bedre.  
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Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læse, lytte og tale ud fra de 
forskellige materialer der er en del af undervisningen.  
Forløbet vil afsluttes med en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk.  

Evaluering:  
Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, men med 
særlig vægt på fremlæggelsen. 

Fag: Dansk  
Titel: Opinionsgenrer 
Niveau: 1 
Beskrivelse: Journalistikkens opinionsgenrer har til formål at påvirke holdninger og 
handlinger. I opinionsgenrerne skal journalisten eller skribenten nemlig give udtryk for sin 
egen mening. Opinion betyder altså ’mening’. I opinionsgenrerne, kan læsere og eksperter 
nemlig selv komme til orde og skrive fx via et læserbrev eller en kronik. 
Vi skal skrive, læse og arbejde med opinionsgenren. Vi skal undersøge og analysere samt 
forholde os kritisk til kommunikation og desuden argumentere for egne holdninger.  
Evaluering: Mundtlighed, fremlæggelser og skriftlige opgaver. 

PERIODEFAG:  4B 

Titel: Urlaub und Reisen 
Fag: Tysk 
Niveau: 3 
Beskrivelse:  Verden er fyldt med interessante steder og rejsemål. Hvor drømmer du om at 
rejse hen? Vil du opleve kultur, natur, storby eller ødemark?  Har du lyst at lære sprog, 
arbejde, være aktiv eller opleve kultur på din rejse eller vil du bare slappe af?  
Vi har særlig fokus på at tale tysk, men kommer også til at arbejde med kortere læsetekster, 
billeder og filmklip, der fortæller om, hvordan andre har oplevet verden. Der vil også være 
små skriftlige opgaver, grundlæggende grammatik og mindre fremlæggelser om forskellige 
former for rejser og ferie. 

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
karakter. 

Titel: English 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 

48



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: Reality og tv-serier  
Fag: Dansk 
Niveau: 3 
Beskrivelse: Reality og tv-serier fylder en stor del af mange unges hverdag og genrerne bliver 
ofte betragtet som ren underholdning.  
Reality genren gør os vant til at se mennesker som overskrider grænser og fortæller om deres 
privatliv, hvor tv-serierne skal have fascinationskraft og karaktererne skal skabe identifikation 
hos os som seer, for at få succes.  
Genrerne kan således være med til at stille nogle etiske spørgsmål omkring social adfærd og 
mediernes fremvisning af mennesker.  
Vi skal i dette periodefag se, analyse og fortolke, debattere og diskutere forskellige 
realityprogrammer og tv-serier.  

Evaluering: Fremlæggelser, mundtlighed og små skriftlige opgaver  

Titel: Fup eller fakta? 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: Vi skal arbejde med forskellige genrer inden for danskfaget hvor der er en 
historisk vinkel. Det vil både være tekster i form af noveller, romanuddrag og lignende men vi 
skal også arbejde med film og lyd. Vi skal både se på om hvorvidt forfatteren har holdt sig 
nøje til de historiske begivenheder eller ej, men også hvilken betydning det kan have for 
værkerne. Der er både skriftlige og mundtlige opgaver i forløbet. 
Evaluering: Der vil undervejs i periodefaget være opgaver, både skriftlige og mundtlige. Det 
samt den generelle deltagelse i undervisningen vil danne baggrund for evaluering samt 
karakter i dette periodefag. 

Titel: Hverdagsøkonomi    
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Penge kan fylde meget i vores hverdag både på godt og på ondt. I dette 
periodefag skal vi arbejde med den matematik vi møder i hverdagen, og så skal vi blive gode 
til at forstå og håndtere vores hverdagsøkonomi. Derfor skal vi bl.a. kigge på budgetter, 
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lønsedler, moms og selvfølgelig også skat. Vi skal også kigge på forskellige lånetyper 
herunder kviklån og hvilke ulemper der er ved dem.   

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. 

Titel Geometri og måling   
Fag Matematik 
Niveau 1 
Beskrivelse: I dette forløb skal I arbejde med flytninger og mønstre i planen. Der findes 
mønstre overalt omkring os. Det er indenfor kunst og arkitektur, men også i naturen, fx i 
bistader og søstjerner.vi vil også arbejde med trigonometri som kan bruges til at bestemme 
størrelser af vinkler samt beregne længder og arealer af fx bygninger, marker, afstande i 
rummet, bredden af en flod og højden af en vindmølle. 
I trigonometrien anvendes der nogle trigonometriske funktioner, og dem kommer I til at 
arbejde med i dette forløb. De trigonometriske funktioner er sinus, cosinus og tangens. 

Evaluering: Dit arbejde med forskellige opgaver og din deltagelse i den daglige undervisning, 
vil danne grundlag for en samlet karakter. 

PERIODEFAG:  4C 

Titel: AU report                                                                     
Fag: Engelsk         Niveau: 2 
      
Beskrivelse: I forløbet skal du lave en reportage om begivenheder på Agerskov 
Ungdomsskole. Du kommer til enten at arbejde enten enkeltvis eller i en gruppe, hvor du 
kommer til at arbejde med planlægning/forberedelse, selve optagelsen og klipning/redigering. 
Inden optagelserne starter, vil du blive undervist i reportagegenren, så du får lavet en god 
reportage. 

Evaluering: Forløbet evalueres ud fra din reportages kvalitet, dit engelske sprog, udtale og 
grammatik samt dit engagement i forløbet. 

Titel: At skrive fiktion 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse: 
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At skive fiktion er ikke bare at digte en historie. Der er mange ting, der skal overvejes, for at 
få en modtager til at blive fanget af det, du skriver, så du kan få dit budskab frem.  
Dette forløb skal handle om netop denne side af danskfaget. At formidle noget fiktivt på skrift 
på en sådan måde, at andre får lyst til at læse det. 
I forløbet vil du naturligvis skulle lave en masse forskellige skriveøvelser, og en vigtig del 
bliver også, at give andre og dig selv respons på det skrevne. På den måde bliver du 
forhåbentlig bedre til at arbejde med at udvikle dit sprog såvel som dit indhold.  

Evaluering:  
Du skal i forløbet skrive en novelle, som bedømmes med en karakter. Desuden vil du få en 
karakter for dit samlede arbejde i forløbet. 

Titel: Eating disorders  
Fag: Engelsk  
Niv: 3 
Beskrivelse: “..Hvem er den fedeste af dem alle”? Tror der er mange, som kan relatere til 
dette spørgsmål. Der er ca. 75 millioner mennesker, som lider af spiseforstyrrelser over hele 
verden. Der er mange, som går op i kropsidealer, og sammenligner sig selv med smukke og 
tynde modeller. I dag er vi præget af de sociale medier, som fortæller os, hvordan vi skal se 
ud. Mange kan ikke leve op til dette kropsideal, og begynder at udvikle en spiseforstyrelse, 
som kan have døden til følge.  
Vi skal arbejde med tekster, små videoklip, se en film og meget mere. Har du lyst til at 
arbejde med et lidt mere seriøst emne, så er det periodefag lige noget for dig.  

Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Vi afslutter med en kreativ fremlæggelse. Der gives en 
samlet karakter for det hele samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.  

Titel: Selvværd og personlig udvikling 
Fag: 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. 
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Titel Raket  
Fag NF- fysik   
Niveau 2  
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: Trigonometri for begyndere 
Fag: Matematik 
Niveau: 3 
Beskrivelse: Sinus, cosinus og tangens … er det en by i Rusland for dig? Så starter vi i dette 
periodefag helt fra bunden med trekanterne og arbejder os roligt op til vi til sidst kan arbejde 
med den svære trigonometri. I forløbet vil du blive introduceret forskellige måder at arbejde 
med trigonometrien på og i skal forvente at vi nogle gange skal ud af klasselokalet og lave 
opgaver rundt på skolen.  

Evaluering: Du vil blive bedømt ud fra din arbejdsindsat gennem hele forløbet, samt en 
mindre afsluttende prøve. 

PERIODEFAG:  4D 

Titel: Romantikken  
Fag: Dansk 
Niveau:1 
Beskrivelse: I dette periodefag arbejder vi med danskfaget på flere forskellige måder.  
Vi vil fordybe os i perioden Romantikken, og bl.a. arbejde med digte, eventyr og malerier. Vi 
skal analysere og fortolke, men også kreere vores egne digte 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. 

Titel: Økonomi 
Fag: Matematik 
Niveau: 1 
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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. 

Evaluering: Der afsluttes med skriftlig karakter og mundtlig evaluering 

Titel: India 
Fag: Engelsk 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Indien har i mange år været en vigtig engelsk koloni, ofte kaldet ”The jewel in 
the Brittish Crown”, og derfor hører landet også ind under engelskundervisningen. 
Indien er et spændende land, da det, såvel historisk som kulturelt, har rigtigt meget at byde på 
og er meget forskelligt fra Danmark. 
Du vil i dette forløb stifte bekendtskab med både Indiens historie og det mere nutidige Indien. 
Vi skal arbejde med Indien som engelsk koloni, samfundsopbygning, traditioner, religion og 
diverse problemstillinger, som landet står over for.  
Undervisningen foregår på engelsk og vil primært have fokus på at læse og lytte samt at 
snakke engelsk. I denne sammenhæng vil vi arbejde aktivt med at udvide dit ordforråd.  

Evaluering: I slutningen af forløbet får du en karakter baseret på din arbejdsindsats, de 
engelskfærdigheder, du har vist i forløbet samt den viden og det ordforråd, du har tilegnet dig. 

Titel: Kodning 
Fag: 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 muligt i 2 af perioderne. Man kan kun vælge det en gang. 

Titel Syre, 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 
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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: 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.  

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.  

PERIODEFAG:  5A 

Titel: Dansk støtte 
Fag: Dansk 
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: III 
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. 
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Evaluering: Din fremlæggelse bliver bedømt ud fra indhold og sprog.  

Titel: Matematikkens sprog 
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette periodefag skal du arbejde med, hvad matematikkens sprog er. Vi skal 
lære det formelle matematiksprog bedre at kende og forstå det. Det betyder, vi skal lære at 
afkode matematikkens sprog og gøre det mere simpelt at forstå. Begreber som kan være svære 
at forstå i matematikken, vil blive belyst og vægtet højt. Vi kommer også til at gå i dybden 
med historiske matematikker som Thales og Pytagoras. Her dykker vi ned i matematikken, de 
fandt på deres tid, og hvad vi bruger den til i vores forståelse af matematikken i nutiden. 
Undersøgende matematik vil der blive lagt stor vægt på i dette periodefag. Derudover vil den 
mundtlige del i periodefaget også blive vægtet højt. 

Evaluering: I vil løbende blive bedømt på jeres indsats i timerne mundtligt og i 
gruppearbejde. 

Titel: Vand 
Fag: Fysik 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Energi er overalt i vores univers, men hvad er det og hvor kommer det fra? 
Når denne periode er forbi, vil du kunne forklare dette. Vi vil lave forsøg og en masse 
matematiske beregninger på energi - fænomenet. Vi vil undersøge en solfanger og se, hvad 
sådan en kan. Vi vil undersøge, hvad der sker, når 2 stoffer mødes med forskelligt 
energiniveau.  

Evaluering: Der afsluttes med en test og karakter. 

Titel: Berlin, 2. verdenskrig til Murens fald  
Fag: Historie 
Niveau: I 
Beskrivelse: Hvad skete der, primært i Berlin i de 45 år der gik, fra 2. Verdenskrig sluttede og 
frem til Berlinmuren faldt i 1989 og Tyskland blev genforenet i 1990?  
Vi har særlig fokus på Berlin og på hvordan er det var at leve i en by, der blev opdelt af en 
mur. 
For at forstå Berlins historie, kaster vi også blikket på Tyskland generelt og videre ud i Europa 
i denne periode. 
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Undervisningen tager udgangspunkt i artikler, billeder, filmklip, lydklip og oplæg.  
Du kommer bl.a. til at arbejde med opgaver, hvor du skal fordybe dig i begivenheder og 
fremlægge for de andre på holdet.  

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
karakter. 

Titel: Multikulti in Deutschland  
Fag: Tysk  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Den tyske befolkning er mangfoldig. Ligesom Danmark er Tyskland et 
multikulturelt land, hvor mange nationaliteter lever sammen. Men hvordan integrerer man sig 
i en fremmed kultur? Dette skal vi bl.a. kigge på i dette periodefag. Vi skal desuden kigge på 
hvilke udfordringer der kan være forbundet med denne mangfoldighed, hvilke ting de 
forskellige kulturer bidrager med og hvilke fordomme folk kan have, når man lever i et 
multikulturelt land.   
Gennem forløbet skal vi læse, høre, se og lave små videoer. Undervisningen vil foregå mest 
muligt på tysk.   

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde gennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter. 

Titel: Kochen auf Deutsch  
Fag: Tysk  
Niveau: III 
Beskrivelse: Vi skal på en rejse i den tysk madkultur og deres traditioner. Du vil blive 
præsenteret for tyske opskrifter, gloser også skal vi være praktiske i skolekøkkenet. Et sted 
hvor vi skal have tyske samtaler og øve os på at bruge de gloser vi har lært.  I løbet af forløbet 
vil i filme jeres dage i køkkenet. så i til sidst er klar til at lave jeres eget lille tv Køkken på 
tysk.  
Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læser, lytter, taler og skriver ud fra 
de forskellige materialer der har været en del af undervisningen.  
Forløbet vil afsluttes med en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk.  

Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med særlig vægt på den mundtlig/kreativ fremlæggelse. 

PERIODEFAG:  5B 
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Titel: Intertekstualitet 
Fag: Dansk 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Fokuspunktet i dette forløb er intertekstualitet, som kort fortalt kan siges at være 
de forbindelser, der er mellem tekster på tværs af tid og sted.   
Intertekstualitet er ikke kun noget, vi snakker om ved tekster, men også ved andre 
udtryksformer, som fx reklamer. 
I forløbet vil vi gå på jagt efter Interteksualitet i forskellige udtryksformer og prøve at finde 
ud af, hvad det betyder for et værk, at der er søgt inspiration i et andet værk. Vi skal analysere 
og fortolke forskellige værker og finde ud af, hvad den intertekstuelle reference betyder for 
værket, og det, det skal fortælle. 

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i 
timerne samt arbejde med forskellige opgaver af både mundtlig og skriftlig karakter. 

Titel: Sport und Interessen 
Fag: Tysk 
Niveau: III 
Beskrivelse:  Til spørgsmålet, hvad er din interesse? Vil mange af jer sikkert svare sport af en 
eller anden slags. 
Ofte dyrker vi sport for hygge og sjov eller for konkurrencens skyld og andre gange foregår 
sport foran TVét. For nogle mennesker er det drømmen om et liv som professionelle 
sportsudøvere og det at blive berømt, der driver dem. Andre igen, har andre interesser og 
bryder sig bare slet ikke om sport.  
Vi kommer til at arbejde med mange forskellige sportsgrene og sportsudøvere primært fra 
Tyskland og Danmark.  
Vi tager udgangspunkt i forskellige tekster, filmklip, billeder mm., og der vil være både 
mundtlige og skriftlige opgaver, samt fokus på grundlæggende grammatik.  

Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter. 

Titel: Hitlers Geschichte  
Fag: Tysk  
Niveau: 1 
Beskrivelse: Med udgangs på en af verdens mest kendte mennesker, tager vi på en rejse 
tilbage til den tid hvor Hitler blev født. Vi bevæger os på en tur igennem hans liv i form at 
tekster, filmklip og dokumentar. Alt dette, skal være med til at fortælle os om den mand der 
skabte et diktatur og startede anden verdens krig.  

57



Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læser, lytter, taler og skriver ud fra 
de forskellige materialer der har været en del af undervisningen.  
Forløbet vil afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk.  

Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med særlig vægt på den afsluttende opgave. 

Titel: Heroes 
Fag: Engelsk  
Niv: 3 
Beskrivelse: Hvem ønsker ikke en gang imellem at kunne være en superhelt? Løfte biler, 
flyve eller bare noget andet, som er superfedt? En helt behøver ikke nødvendigvis kun være 
utrolig stærk- En helt kan også være en, som har modet til ofre sig for andre eller kæmpe for 
det de tror på.  
Vi skal se nærmere på, hvad der findes af forskellige helte. Læse tekster og forholde os til 
dem. Vi skal snakke om, hvem der er jeres største helt? Og hvad skal der til før man bliver en 
helt? Vi skal også arbejde lidt med sange der omhandler helte. Til sidst skal vi også se en 
superhelt film, så vi også kommer til at opleve det visuelt. 

Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Der gives en samlet karakter for det hele samt 
arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.  

Titel: Film i teori og praksis 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
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.  

Titel: Statistik og sandsynlighed 
Fag: Matematik  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Når vi snakker om at vi handler mere på nettet end tidligere, at der er flest lotto-
millionærer i København, eller når vi snakker om den varmeste sommer, den koldeste vinter 
og at det i det hele taget bliver varmere på kloden, så gør vi det ud fra en masse forskellige 
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målinger. Disse målinger har vi gennem tiden samlet sammen, analyseret, regnet på og lavet 
statistikker ud fra.  
I dette periodefag skal vi dog ikke kun kigge på statistik, for hvis det hele tiden bliver varmere 
på kloden, hvad er sandsynligheden så egentlig for hvid jul? Hvad er sandsynligheden 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? Statisk 
og sandsynlighed hænger tæt sammen i matematikken.   
I dette forløb skal vi have fokus statistiske undersøgelser, deskriptorer og diagrammer. Så skal 
vi også tælle, trække lod, spille og meget mere i dette periodefag om statistik og 
sandsynlighed.   

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver. 

Titel Ligninger 
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. 

PERIODEFAG:  5C 

Titel: Analyse værkstedet 
Fag: Dansk 
Niveau: II 
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: Læs en roman  
Fag: Dansk  
Niv: 3 
Beskrivelse: I det her 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 
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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. 

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 du egentlig gør og hvorfor, blive 
vægtet højt. 
For at vælge forløbet er det vigtigt, at du har rimeligt styr på de grundlæggende ting i 
matematikken. 

Evaluering: 
Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både det du viser i timerne samt dit 
arbejde med forskellige opgaver. 

Titel Lys 
Fag NF- fysik   
Niveau 1  
Beskrivelse: I dette periodefag vil vi arbejde med lys på flere forskellige måder. Vi vil både 
arbejde med det lys vi kan se og det vi kan måle. Vi kommer også til at kigge på hvad Niels 
Bohr og Albert Einstein var uenige om og hvorfor. Desuden skal vi se nærmere på hvad Ole 
Rømer mente med lysets tøven. Vi vil arbejde med: primær og sekundærfarver, laser 
interferens, udladningsrør, kvantespring, lyshastighed og emissionsspektrum. 

Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og 
arbejdsindsatsen gennem hele forløbet. 
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Titel: Biologiens Verden 
Fag: Div.  
Niveau: 2 
Beskrivelse: Er du helt tosset med biologi og nysgerrig på hvordan naturen omkring os 
fungerer, så er dette et valgfag for dig. Vi skal udenfor når vejret tillader det, for at blive 
klogere på forskellige økosystemer, og hvordan vi mennesker både har positive og negative 
påvirkninger på naturen omkring os. Periodefaget bliver en blanding af teori i form at artikler 
og modeller, praktisk arbejde som undersøgelser i naturen og forsøg på skolen. 
Evaluering: I vil blive evalueret igennem hele forløbet i forhold til jeres engagement, 
praktiske arbejde med forsøg og afleveringer. 

 
Titel: World News. 
Fag: engelsk  
Niveau: 1 
Beskrivelse: Med udgangspunkt i aktuelle nyheder, enten skrevne eller levende, vil vi læse og 
prøve forstå̊ den givne kontekst, de er bragt i. Derefter vil vi debattere emnet og udvikle både 
ordforråd og holdninger. Vi vil også tage et kritisk blik på jeres nyhedskilders kvalitet.  
Evaluering: Du skal ud fra en nyhedsartikel eller nyhedsindslag lave en videoreportage, hvor 
du gør rede for problematikken og giver din velbegrundede mening til kende.  

PERIODEFAG:  5D 

Titel: Arbejde med promille og kroppen 
Fag: Matematik 
Niveau: 1 
Beskrivelse: Nogle af jer har måske prøvet at drikke noget, der indeholder alkohol. Alkohol er 
et rusmiddel. Det vil sige, at alkohol bringer kroppen i en tilstand, hvor man ikke helt har styr 
på, hvad der foregår med en selv. Matematikken kan ikke bruges, når man skal have svar på, 
om man har det godt eller skidt med alkohol. Men ved at bruge matematikken, kan man få 
svar på konkrete spørgsmål, som: 
Hvor beruset bliver man af to øl? 
Kan drenge tåler flere øl end piger? 
Hvor mange genstande er der i en flaske vin? 
Hvordan beregnes promillen? 
Er det sandt, når det påstås, at piger drikker mere end drenge? 
Disse spørgsmål kommer du til at arbejde med i forløbet. 

Evaluering: Der afsluttes med en skriftlig opgave 

Titel: Ressourcer 
Fag: Geografi 
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Niveau: 2 
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. Hvad gør vi, når vores ressourcer slipper op?  
Vi vil i dette periodefag arbejde med ressourcer på en sjov og spændende måde.  

Evaluering: Den samlede arbejdsindsats gennem timerne og en mindre skriftlig opgave samt 
fremlæggelse. 

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. 
Evaluering: 
Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i det mundtlige 
samt arbejdet med forskellige opgaver. 

Titel: Science Fiction 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
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 bevæger sig inden for science fiction-genren. Vi 
skal også arbejde med film, der omhandler dette emne. Der vil undervejs i forløbet være både 
skriftlige og mundtlige opgaver. 

Evaluering: 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. 
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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 at udregne lineære funktioner og arbejde med afhængig, uafhængig variabel, 
hældningskoefficient og vi lærer at løse ligningssystemer med to ubekendte. 

Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne samt arbejde med forskellige opgaver. 

Titel: Plast PF5D 
Fag: NF – Fysik/Kemi 
Niveau: 3 
Beskrivelse: En af de helt store klimaproblematikker i vores verden i dag er den store 
mængde plastik i havet. Men hvorfor er plastikken egentlig farlig for havmiljøet, hvorfor 
havner det overhovedet der og hvad kan vi gøre for at afhjælpe problemet? Det er nogle af de 
spørgsmål vi vil dykke ned i. For at kunne svare på det skal vi også se på plastikkens kemiske 
opbygning og hvordan det bliver fremstillet.  
I faget arbejder vi tværfagligt mellem alle tre naturfag og kigger på plastikproblemet fra 
forskellige vinkler. Faget er en blanding af teori og undersøgelse, hvor I kan forvente både 
klassiske fysikforsøg, feltundersøgelser og heftige debatter. 

Evaluering: Du vil blive løbende vurderet ud fra afleveringer gennem forløbet. 

16. AUX-uger - Fra ”mig” =l ”vi” 

3 moduler af ca. 32 =mer 
I alle 3 moduler skal der læses, lyTes, noteres og laves lek=er. 
1.modul – Rundt omkring mit stamtræ 

- Arbejdsstamtræ – mindst tre helst flere genera=oner 
- Mig og min familie 
- Hvem/hvad påvirker mig - personer, begivenheder,  
- Danmarkshistorie, =dslinjer, opfindelser, opdagelser, liTeratur, film, musik, mode 
- Interviewteknik, beskrivelse, beretning, undersøgelser i fagliTeratur/på neTet. 
- Fag der indgår: historie, geografi, samfundsfag 

MÅL: 
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Indsigt i egen for=d, samfundsudvikling og teknologiske landvindinger 

INDHOLD: 
Læreroplæg, skabelon, undervisning i historie, =dslinje med dyk i udvalgte begivenheder, 
nostalgiske fortællinger om et år=. 
Ekstern: 2 genera=oner fortæller 
Elever: undersøge stamtræ, interview, frems=lle stamtræet, fordybelse i år=,  
teknisk beskrivelse af en opfindelse / opdagelse fra samme år= 

FORM: 
Holdundervisning, foredrag både intern og ekstern, selvstændig dataindsamling, interview, 
quiz, afslutning: produkt og fremlæggelse 

PRODUKT: 
”Arbejds-stamtræ” med =dslinje, kommentarer og en teknisk/teknologisk opfindelse/ 
opdagelse; 
Skri5lig opgave omkring en =dsperiode 1900-2019 

EVALUERING: 
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 forplig=gelser 
- Budget og økonomisk planlægning af fik=ve personer 
- Gæsteforedrag – fagforening, bank, skat, forsikring 
- Fag: økonomi, regning, samfundsfag 

MÅL: 
Indsigt i og brug af værktøjer =l elevens nærmeste frem=d, indsigt i personlig økonomi (bank, 
forsikring, budget) 
Kendskab =l foreningsliv, herunder også fagforeninger. 

INDHOLD: 
Foredrag ved eksterne oplægsholdere om forsikring, bankforretninger, fagforeninger, andre 
foreninger.  
Bearbejdelse af fik=ve personers budgeTer, tv-programmet ”Luksusfælden” 

FORM: 
Foredrag ved fagpersoner, holdundervisning, selvstændigt arbejde. 

PRODUKT: 
Personligt budget for fik=v person. 
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EVALUERING: 
Mundtlig fremlæggelse af budgeTer over for andre elever. 

KOMPETENCER: 
Forståelse for økonomiske forhold, prak=sk anvendelse af matema=k, arbejde med regneark, 
forståelse for opbygning af budget. 

3. modul – Samfundsborger 
- Besøg på Chris=ansborg/ tur =l København 
- Folke=nget og staten 
- Valg og demokra= 
- Hvordan bliver jeg en ak=v/engageret medborger? - er det nok at vælge =l valg? 

MÅL: 
Viden om staten, Folke=nget, demokra= som styreform, par=er, magtens tredeling, valg =l 
Folke=ng og kommune.  
Give forståelse for vig=gheden af et engagement som samfundsborger. 
INDHOLD: 
Undervisning om de demokra=ske processer. Forskellige valgsystemer. Undersøgelser om 
par=ernes program, ligheder og forskelle. 
Møde med poli=kere, gerne ungdomspoli=ker. 
Tur =l Folke=nget og København. Planlægning af fotobyrundtur. 
Kulturoplevelse. 

FORM:  
Gruppeundersøgelser. Kontakt med ins=tu=oner. Lave a5aler. Gæstelærere, demokra=spil, 
kildearbejde og kri=k. Debat. Ekskursion. 

PRODUKTET: 
Deltagelse i en poli=sk debat. Et møde med ungdomspoli=kere. Et digitalt poli=sk rollespil. 

EVALUERING: 
Karakteren bliver givet på baggrund af engagementet og den viden, ugerne har givet. 

KOMPETENCER: 
Tage s=lling =l par=er og par=programmer. Kunne/ ville deltage i kommende valg.  Turde 
have holdninger og give udtryk for dem. Se vig=gheden af ak=v deltagelse i samfundet. 
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17. Årsopgaven 

AUX ÅRSOPGAVE – gymnasialuddannelse 

Formålet med AUX årsopgaven er, at eleven viser, at han/hun kan arbejde selvstændigt med 
en skri5lig 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 

=dligere opgaver.  
• Opgaven skal hovedsagelig skrives på dansk. 
• Opgaven må meget gerne indeholde krea=ve/prak=ske elementer. 
• Problemformuleringen udarbejdes i samarbejde med vejlederen.  
• En opgave skal fylde mellem 2000 og 4500 ord ekskl. forside, indholdsfortegnelse, 

liTeraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende.  
• I opgaveugen har eleven mulighed for at s=lle vejlederen spørgsmål, der har 

betydning for arbejdet med opgaven. 
• Karakteren fastsæTes af den eksterne censor og vejlederen ud fra det faglige niveau i 

den skri5lige del af opgaven og fremlæggelsen. Begge dele af opgaven vægtes lige 
højt. 

Bedømmelse af den skriPlige opgave: 
Når den eksterne censor og vejlederen skal fastsæTe en karakter, gør de det ud fra det 
faglige niveau i opgaven. Derudover vurderes: 

• om den s=llede opgave er besvaret ud fra de ovenstående formulerede krav. 
• om der er sammenhæng mellem den =dsmæssige ramme for opgaven og 

besvarelsens omfang og kvalitet. 
• om der er benyTet relevant baggrundsstof for besvarelsen. 
• om stoffet er formidlet på =lfredss=llende måde og er behandlet =lstrækkeligt 

dybtgående. 
• om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang. 
• om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumenta=on. 
• om alle kilder er oplyst, og noter og liTeraturliste er fyldestgørende. 
• om frems=llingen 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 neTet. 
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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 =den. 
• at eleven formår at formidle sit budskab på en varieret og krea=v måde. 
• at eleven er velforberedt og viser overblik og selvstændighed. 

AUX ÅRSOPGAVE - erhvervsuddannelse 

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 frem=dige 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 

erhvervsprak=k i forhold =l ønskede erhvervsuddannelse. 
• Eleven har på forhånd iden=ficeret 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 prak=k ugen.  
• Eleven har på forhånd mulighed for at besøge prak=kstedet, for at se stedet, a5ale 

arbejds=der og for at blive klar over mulige fordybningsområder. 
• Eleven indsamler dokumenta=on i form af billed- og videomateriale, samt interview 

fra prak=kken. 
• Der udarbejdes en disposi=on, som daner grundlag for den mundtlige prøve.  
• Hvis det er muligt deltager en repræsentant fra prak=kstedet =l den mundtlige prøve.  
• Karakteren udarbejdes på baggrund af prak=k, disposi=on og den mundtlige 

fremlæggelse. 

18. Valgfag 

Alle valgfagsbeskrivelser er =lgængelige på hTps://agerskovungdomsskole.dk/valgfag/ 
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19. Bilag 
- Årsplan 
- Totalskema 
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20. Godkendelse 

I henhold =l 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 2021-2022. 

Bestyrelsen på Agerskov Ungdomsskole har bemyndiget skolens forstander =l at godkende 
planen for skolens overordnede kursusvirksomhed og indholdsplanen for skoleåret 
2021-2022. 

Agerskov Ungdomsskole, den 30/6 – 2021 

 

__________________ 
Lars Kristensen 

69


	Indholdsfortegnelse
	1. Indholdsplanens sammenhæng med efterskolens hovedsigte:
	2. Skolens formål i henhold til vedtægterne.
	Agerskov Ungdomsskoles formål:
	Agerskov Ungdomsskoles værdigrundlag:
	Skolens formål og værdigrundlag hviler på to grundsten:

	3. Skolens personale og deres arbejdsopgaver:
	4. Skolens elevgruppe
	5. Skoleårets indhold
	Basis uge:
	Udenlandsture i uge 45
	Terminsprøve/brobygning:
	OSO – Obligatoriske Selvvalgte Opgave
	Skitur lejrskole:
	Gymnastikdage:
	Skriftlige prøveuge uge 18:
	Mundtlig prøveperiode:
	Slutuge:

	6. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse
	Tilsyn generelt
	Morgentilsyn
	Middagstilsyn
	Aftentilsyn
	Nattetilsyn
	Weekendtilsyn

	7. Dagsplan
	8. Kontaktlærer opgaver
	9. Skolevejledning
	10. Køkkenteam og praktisk arbejde
	11. Evaluering og forældresamarbejde
	12. Beskrivelse af skolens fag
	Følgende fag er OBLIGATORISKE for alle elever:
	Følgende fag er OBLIGATORISKE for elever i 9.klasse:
	Valgfag:

	13. Inklusionstilbud
	14. Fagbeskrivelse - Formål og indhold
	Obligatoriske fag for 9. kl.
	Dansk
	Matematik
	Engelsk
	Fysik / Kemi
	Biologi
	Tysk
	Medborgerskab
	Mål

	Obligatoriske fag for 9. kl. og AUX
	Fællestime
	Fælles fredagstime.
	Gymnastik
	Svømning/idræt - AUX


	15. Periodefag for AUX
	16. AUX-uger - Fra ”mig” til ”vi”
	17. Årsopgaven
	18. Valgfag
	19. Bilag
	20. Godkendelse

